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 أمري أهل السنة، العالمـة موالنـا    حمب أعلى حضرة، شيخ الطريقة،"ةسالمياإل الدعوة"من مؤسس مجعية   

  :-دام ظلّه العايل- الرضوي الضيائي، )١(أبو بالل حممد إلياس العطّار القادري
 املصطفى ناألنام سيدنا وموالنا حممداحلمد هللا الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصالة والسالم على خير 

  :وبعد! برمحتك يا أرحم الرامحني. وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه الصديقني الصاحلني ، أمحد اتىب
القـرآن   لتبليـغ  "ةسالمياإل الدعوة " اسيةيغري الس ال احلركة  مجعية الدعوة العاملية   -عزوجلّ-احلَمد هللا   

وة اخلير وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع يف العالَم، وألداء هذه اُألمور حبسن فعل وج والسنة تصمم لدع  
 أركان هذا الس - تبارك وتعاىل-هللا ا، وحبمد "املدينة العلمية"جملس : متكامل أُقيمت االس، منها   

                                                
و بالل العالّمة موالنا حممد إلياس عطّـار القـادري الرضـوي    بقامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمري أهل السنة أ    )١(

عـامل،   .م١٩٥٠هــ املوافـق   ١٣٦٩املبـارك عـام    رمـضان  ٢٦يف " كراتشي" ولد يف مدينة -دامت بركام العالية-
ليـه  ى اهللا تعـاىل ع صـلّ - وعشق احلبيـب املـصطفى     -عز وجلَّ - اهللا   شيةع، حياته املباركة مظهر خل    عامل، تقي، ورِ  

غـري  " اإلسـالمية  الـدعوة "وأمـري ومؤسـس جلمعيـة        ،داعية للعالَم اإلسالمي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -وآله وسلّم 
أسـئلة  ( املذاكرات املدنية: حماوالته املخلصة املؤثّرة، من تصانيفه وتأليفاته      السياسية العاملية لتبليغ القرآن والسنة،    

واحملاضرات املليئة بالسنن النبوية، ورسائله اإلصالحية يف األردويـة كـثرية، ومـن       ) اليومية حول أهم املسائل الدينية   
، وأسلوب تربيته "ضياء الصالة والسالم"، "مهوم امليت "،  "عظام امللوك : "بعض رسائله يترجم إىل اللغة العربية، منها      

 :شباب، وأعطى هذا املقصد املدينّ بأنهأدى إىل حصول انقالب يف حياة املاليني من املسلمني، خاصة ال
"وجلَّ"  العامل حماولة إصالح نفسي وإصالح نفوسعلي إن شاء اهللا عز  

 بتيجـان العمـائم اخلـضر واملعطّـرون     املزينـون  ولتحقيق هذا املقصد انتشر الدعاة املستفيضون منه إىل أحناء العامل
للـدعوة إىل  ) -عـز وجـلّ  -قوافـل تـسافر للـدعوة إىل اهللا    " (لقوافـل املدنيـة  ا"يف ) السنن النبوية (" اإلنعامات املدنية "بـ

فالشيخ مع كونه كثري الكرامـة فهـو نظـري نفـسه يف أداء األحكـام اإلهليـة واتبـاع الـسنة، إنـه صـورة                    . الكتاب والسنة 
رف بـاإلرادة مـن شـيخ العـرب     للشريعة والطريقة العملية والعلمية حيث مبظهره يذكّرنا بعهد السلف الصاحلني، وتش  

رمحـه  -  القـادري لمفيت األعظم لباكستان موالنا وقار الدينل، وهو اخلليفة -رمحه اهللا-والعجم ضياء الدين  املدين     
 أيضاً جـعله خليفة له، وأخذ اخلالفة أيضاً مـن عـدة   -رمحه اهللا-جمدي األشريف احلق  " اهلند"، واملفيت وفقيه    -اهللا

طـرق األخـرى كالقادريـة واجلـشتية والـسهروردية والنقـشبندية مـع إجـازات يف احلـديث النبـوي            من املشايخ من ال   
  .آمني. نسأل اهللا عز وجلَّ أن يغفر لنا جباه هؤالء األولياء. الشريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقط
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 مصمماً إلشاعة األمر العلْمـي اخلالـصي       عزموا عزماً  -كثَّرهم اهللا تعاىل  -ظام  ون العِ رام واملفت  العلماء الكِ  هم
والتحقيقي.  

  :، فهيستة شعب  وأنشأوا لتحصيل هذه اُألمور
احي البدعـة،  املـ امي السنة، احلدد الدين وامللّة، اسنة، الحضرة، إمام أهل  لكتب أعلى  ـ شعبة ) ١(
 .-عليه رمحة الرمحن- مام أمحد رضا خاناإل عامل الشريعة،ال
 ).يةمن الكُتب العربية إىل اُألرِد ( لتراجم الكتبـ شعبة) ٣(  . للكتب اإلصالحية شعبةـ) ٢(
 . للتخريجـ شعبة) ٦(  . لتفتيش الكتبـ شعبة) ٥(   . للكتب الدراسيةـ شعبة) ٤(

، أن يقدم التـصانيف اجلليلـة الثمينـة ألعلـى حـضرة،            "املدينة العلمية " ترجيحات جملس    ن أولِ وِم
عـامل  الاحي البدعـة،   املامي السنة،   احلدد الدين وامللّة،    اعظيم املرتبة،   العظيم الربكة،   ال السنة،   إمام أهل 

عليه رمحة - اإلمام أمحد رضا خانالشريعة، شيخ الطريقة، العالمة، موالنا، احلاج، احلافظ، القاري، الشاه 
  . بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا اجلديد-الرمحن

نية ببساطه، وليطالع بنفسه الكُتب الّـيت   ُألمور املد  أحٍد من اإلخوة واألخوات يف هذه ا       ليعاونْ كلّ  ف
  . أيضاًاآلخرينمطبوعة من الس ولريغّب 

 مـستمراً   ارتقـاء "املدينـة العلميـة  " ال سـيما   كلّهـا  ¼الـدعوة اإلسـالمية    ½جمـالس  - عزوجلّ -أعطى اهللا   
  الـشهادةَ حتـت  - عزوجـلّ -وأعطانـا اهللا  . ية اإلخـالص ووسـيلة خليـر الـدارين    وجعل أُمورنا يف الدين مزيناً حبلْ   

 البقيـع،   جنـة ، واملـدفن يف روضـة  )مـن املـسجد النبـوي علـى صـاحبها الـصالة والـسالم       ( اخلضرآء    القبة ظالل
  ".واملسكن يف جنة الفردوس

  .مآمني جباه النيب األمني صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّ

                                                                                  
)املدينة العلمية: تعريب(
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 ترتيبـاً نرتبـه   و رام سـهالً جـداً    التزمنا أن نسهل الكتاب إلخواننـا الكِـ        -١
  . بطراز مجيلجديداً

  .  ﴾ وجعلناها بني قوسني مزهرين﴿.  قمنا بتخريج اآليات القرآنية-٢  
  .متعددة قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ -٣
  .وزرمبوفق ال قد التزمنا خط العريب اجلديد -٤

 دام  عبد احلميدبن احلاج لصدر الورى اجلزيلبالشكرم  أن نقدوال يفوتناهذا 
   .فجزاه اهللا جزاء كامال يف الدارينع هذا الكتاب  الذي أجازنا بطب العايلهظلّ

أن ينفع به مجيع املسلمني واملـسلمات     وجل  سأل اهللا عز   و يف اخلتام ن   
 وال حولَ وعليه التكالنحسبنا اهللا ونعم الوكيل ميان و اإلالثبات على به ويرزق

سـيدنا  ا نا، وقرة عيوننصلى اهللا تعاىل على حبيبنا، وشفيع و. باهللا العظيم وال قوة إالّ    
  . وصحبه أمجعني حممد النيب املختار، وآلهوموالنا

  !       آمني، يا رب العلمني
  

   شعبة للكتب الدراسية:من أعضاء
)يةسالماإل ةدعوال(" علميةاملدينة ال"  
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  دالسيكلمة 
  حضرة الدكتور الشاه حممد أمني الربكايت

  "اهلند"صاحب سجادة الزاوية الربكاتية مارهره املطهرة إيته يو يب 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  !أما بعد.حنمده ونصلّي على رسوله الكرمي
 ولكـن عملـه هـذا ال   ، فإنّ اإلنسان يستعني بالكلمات واأللفاظ للتعبري عن مـا يف ضـمريه      

فإنها يتدخل فيها اـاز  ، وسببه أنّ دالالت األلفاظ ال تكون تامة أبداً، حيرز النجاح مئة يف مئة   
فلذلك حيتـاج   ، واإلام مع الوضوح  ، واإلمجال مع التفصيل  ، والكناية مع التصريح  ، مع احلقيقة 

ويستعرض ،  عن حقيقته ومييز جمازه ، املنت كتابيا كان أو لسانيا ألن يرفع اإلام والغموض عنه         
وللوصـول إىل هـذه األهـداف املنـشودة     ، ويعـين دالالتـه حـسب مـا ميكـن        ، احتماالته املعنوية 

  .يتوصل بالتفسريات والشروح واحلواشي
إنّ مصدر العلوم اإلسالمية ومنبع العلوم الشرعية القرآن العظـيم واألحاديـث النبويـة علـى       

لمون يف القرون اهلجرية االبتدائية يقبلون علـى تـدوين   كان املس، صاحبها ألف ألف سالم وحتية   
، شتى العلوم والفنون من التفسري وما يتعلّق به واحلـديث ومـا خيـتص بـه والفقـه ومـا يلحـق بـه                     

 لتـدوين العلـوم     ¼عهـد ذهـيب   ½: فيقـال لـه   ، وميتاز عهد خلفاء بين العباس من هذه الناحيـة خاصـة          
وترمجـت  ،  العلوم العقلية أيضاً من املنطق والفلـسفلة وغريمهـا         والفنون راج فيه مع العلوم النقلية     

  .فيه أكثر كتب العلوم والفنون من اللغة اليونانية إىل العربية
وشرع املـسلمون تـأليف الـشروح والتعليقـات واحلواشـي للكتـب األساسـية يف العلـوم                 

 واحلكميـة واالجتماعيـة     اجلذرية والفنون الرئيسية بعـد مـا تـم تـدوين العلـوم الـشرعية واألدبيـة                
ــسعادة"تفاصــيلها حمفوظــة يف ، جبهــودهم املباركــة املتواصــلة  ــاح ال لطــاش كــربى زاده " مفت

  .اصطالحات الفنون للشيخ حممد أعلى" كشاف"و
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ويف ، أيضاً خبدمات جليلة بارزة يف نـشر العلـوم والفنـون اإلسـالمية    " اهلند"قد قام علماء  
مثـل مـا قـام ـا العلمـاء يف دول العـامل اإلسـالمي غـري                  ، رجمال التصنيف والتأليف يف كلّ عـص      

فلهم مآثر علمية وذكريات خالدة يف كلّ قسم من أقسام العلوم العقلية والنقلية يف صورة                ، "اهلند"
  .والتعليقات سوى تصانيفهم املستقلّة فيها، مئات من الشروح واحلواشي

فيتحـتم للـشارح أن   ، قـة بـاملنت كلّـه   ينبغي لنا أن نلفت عنايـاتكم إىل أنّ الـشرح لـه عال        
ولكن على عكس ذلـك تتـصل احلاشـية    ، يكتب العبارات التوضيحية نظراً إىل عبارات املنت كلّه     

فيقوم  احملشي بالتعبري عن أفكاره وخواطره حول مواضع خاصة خمتارة           ، جبزء خاص من املنت   
غريبة وقد جييب عـن مـا يـرد عليـه         من املنت فقد يلفت انتباهة القراء إىل نكتة وقد يوضع كلمة            

أنّ الشارح يهتم اهتمامـاً خاصـا خمطّطـاً مـضبوطاً         : وظهر ِبما قلنا آنفاً   ، من اإلشكال واالعتراض  
 يشرح كلّ املنت أو جزء خاصا منـه  ثُم، فيختار له متناً خاصا حتت خطّة مرسومة     ، لشرح كتاب 

لـالزم مثـل هـذا االهتمـام والتخطـيط          وعلى العكس مـن ذلـك لـيس مـن ا          ، حسب ذوقه وطبيعته  
فاحملـشي قـد يكتـب     ، وتظهر هنا صورتان إىل حيـز الوجـود       ، للحواشي والتعليقات يف كلّ حال    

وقـد يقـوم بتـصويب خطـأ     ، احلواشي على الكتاب كلّه من أوله إىل آخـره بكـلّ اعتنـاء واهتمـام         
ئاً علـى احلاشـية توضـيحاً     للكاتب أو املصنف على احلاشية خالل مطالعة الكتاب أو يكتب شـي           

، وهذه الصورة األخرية تظهر من العلمـاء الراسـخني يف العلـم بـصفة عامـة              ، لعبارة أو تنبيهاً لنكتة   
فيحررون نفثات أقالمهم على ما يطالعونـه مـن كتـاب بـأي      ، فإنهم جيمعون شتى العلوم والفنون    

على كتب متنوعة يف فنون خمتلفـة إىل  وهكذا خترج حواشيهم القيمة وتعليقام الغالية     ، فن كان 
  .حيز الوجود والظهور

مثل مـا ظهـروا يف العـامل    "  اهلند"قد مضى عديد من مثل هؤالء العباقر والنوابغ يف علماء        
واآلن أريـد أن أحتـدث شـيئاً عـن           .اإلسالمي يزخر تأرخينا العلمي بثروات حواشيهم وتعليقام      

  .حواشي الكتب الدراسية
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 الناصعة أنّ احلواشي علـى الكتـب الدراسـية املتقـررة الرائجـة يف املـدارس                 من احلقائق 
، وكانوا يعتنون بطبعها ونشرها أيضاً، الدينية ألهل السنة واجلماعة كانت ألهل السنة بصفه عامة     

، ثُم دخل يف هذا اال العلمي بأواخر القرن التاسع عشر امليالدي بعض غـري املـسلمني أيـضاً                 
ومن الظاهر أم كانوا يستهدفون به الـربح التجـاري والنفـع        ، "نول كشور "هم منشي   وعلى رأس 

وأنشأوا ما أنشأوا مـن     ، ثُم حدثت بعض الطوائف والفرق باسم املسلمني      ، املايل ال خدمة الدين   
فطبعوا ، وشرعوا يف هذا العمل أيضاً وقاموا بالظلم واالعتداء بعد كر األيام ومر السنني            ، املدارس

كثرياً من الكتب الدراسية حبواشيها وتعليقاا مبحو أمساء املصنفني واملـؤلّفني واحملـشني مـن       
أهل السنة واجلماعة ليظن القراء والدراسون أنّ املؤلّفني واحملشني أيضاً يتـصلون بفرقـة الناشـر         

ا وخالل هـذه الفتـرة كتـب بعـض احلواشـي اجلديـدة علـى بعـض الكتـب نقلـت فيهـ                     ، والطابع
العبارات بعينها من حواشي أهل الـسنة واجلماعـة القدميـة وشـروحهم الـسابقة بـدون إشـارة إىل         

وما قاموا ذا العمل إالَّ لتحصيل الـربح يف التجـارة واكتـساب           ، مصادرها وبال تصريح مبراجعها   
سرقة ولكن بدأ هـؤالء الناشـرون املبتـدعون الـضالّون يعـدون عمليـة الـ       ، السمعة يف احلياة الدنيا   

والسمعة والنفعية هـذه مـن خـدمات طائفتـهم العلميـة والدينيـة وأخـذوا يـذيعون صـيتهم وقـاموا              
، بالدعاية أنّ الفضل يف تـأليف الكتـب الدراسـية وحواشـيها وطبعهـا ونـشرها يعـود إىل طائفتـهم            

  .وليس لعلماء أهل السنة واجلماعة نصيب من هذا اال
ة طفـق كـثري مـن الطـالّب الـسنيني وعامـة القـراء           ألجل هـذه الدعايـة الكاذبـة املتواصـل        

فكانت احلاجة ماسة إىل أن يكـشف قنـاع التلبـيس عـن     ، والدارسني يذهبون ضحايا لسوء الفهم    
ويوضـح أـم بـأي مهـارة وفطانـة ألقـوا خـدمات أهـل الـسنة                 ، وجوه هؤالء الناشرين والطابعني   

واملسؤلون عنـها  " ماهره املقدسة"ـلربكاتية ب وهلذا السبب لفتت الزاوية ا    ، واجلماعه يف أكياسهم  
واملتصلون ا املؤسـسة الرئيـسية املركزيـة البـارزة ألهـل الـسنة واجلماعـة اجلامعـة األشـرفية                

  .إىل هذا العمل اجلليل" مبارك فور"
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ولبـت هـذه    ، ومن بواعث الفرح واإلبتهاج أنّ اجلامعة األشرفية قد استجابت هذا النـداء           
فـضيلة املفـيت حممـد شـريف احلـق األجمـدي الربكـايت        " صحيح البخـاري "شارح الدعوة فقام   

وعزيـز امللّـة فـضيلة    ، وفضيلة العالّمة ضياء املصطفى القادري احملـدث الكـبري   ، رمحه اهللا تعاىل  
العالّمة عبد احلفيظ املصباحي أدام اهللا ظالهلما وغريهم من العلمـاء واألسـاتذة باجلامعـة بتأييـد                  

وقام كبار علمـاء اجلامعـة األشـرفية وجهابـذم بتأسـيس         ، فقة تامة على هذا املقترح    كامل وموا 
وعقدت جلـسات عديـدة   ، جملس الربكات حتت إشراف فضيلة احملدث الكبري حفظه اهللا تعاىل  

واحلواشي على الكتـب الدراسـية حتـت عنايـة جملـس الربكـات واتفـق                ، حول تأليف التعليقات  
  :ون يف هذه اجللسات على ما يليأعضاء الس واملشترك

 أن يطبع الكتب احملالّة حبواشي أهل السنة واجلماعة يف صورها األصلية بتصريح  ـ )١(
اسم املصنف والشارح واحملشي واليت تطبع اآلن مبحو أمساء املؤلّفني واحملشني ألهـل الـسنة          

  .واجلماعة
  . ال تطبع اآلن أن يهتم بطبع حواشي أهل السنة واجلماعة اليت ـ)٢(
  . أن تكتب احلواشي والتعليقات اجلديدة على الكتب اليت حتتاج إليها ـ)٣(

فوض احملدث الكبري هذا العمل العلمي اهلام اجلليل لعدم توفّر الفرص واألوقـات بكثـرة      
املشاغل والرحالت الدعوية له إىل فضيلة الشيخ العالّمة حممد أمحد املصباحي حفظه اهللا تعـاىل      

وِمما يبعث على السرور والغبطة أنّ هذا العمل قد ابتدأ ولـو بـشيء مـن             ، ميد اجلامعة األشرفية  ع
وتـسري  ، التاخري واآلن يستمر باجلامعة األشرفية حتت إشراف فضيلته بكلّ اهتمام ورغبة وشـوق            

معـة  فـإنّ اجلا  ، وهـذا األمـر مبعـث طمانيـة وهـدوء لنـا           ، هذه القافلة العلمية حنو هدفها املنشود     
توجـد هنـا ظـالل وارفـة إلخـالص          ، "اهلند"األشرفية جامعة موثوق ا ألهل السنة واجلماعة يف         

حافظ امللّة العالّمة الشيخ عبد العزيز احملدث املـراد آبـادي مؤسـس نفـس اجلامعـة واجتـهاده                  
عليمية مـن  وتتكون هيئتها الت  ، وب هنا رياح باردة روحانية للمشايخ الربكاتية      ، وتضحيتة وإيثاره 

األساتذة البارعني والعلماء املهرة الذين يعترف الزمان بتبحرهم يف العلوم وسـعة اطّالعهـم عليهـا          
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          فبالنظر إىل توفّر هذه النعم الربانية نتيقن بأنّ عمل تـأليف احلواشـي والتعليقـات هـذا سـوف يـتم
  : تعاىلبكلّ أمانة علمية واجتهاد باحث وإخالص وحب إن شاء اهللا تعاىل املوىل

إنّ هذا الفقري الربكايت يقدم أمسي التهاين وأعطر التربيكات إىل حضرات املـسؤلني عـن               
اجلامعة األشرفية وأساتيذهم وجملس الربكات من أعماق القلب على أم تولّوا إمتام هذا العمـل    

 هـذا اجلهـاد   وأنا أشكر للعلماء الكرام واألساتذة الفخام الذين سامهوا بعلـومهم يف      ، العلمي اهلام 
ــاموا     ــذين ق ــدين وال ــأملني للمــذهب وال ــصارهم املت ــسنة ومحــام وأن ــاء أهــل ال العلمــي ولرفق

أدعـوا  ، باملساعدة علماً وعمالً وقلماً ولساناً وماالً وثروةً يف هذا العمل األساسي اجلـذري اهلـام           
،  الـدين والـدنيا  اهللا تعاىل أن يرزقهم أمجعني جناحـاً كـامالً يف مقاصـدهم وأهـدافهم اجلـائزة يف                

وسلك بنا مجيع أهل السنة الصراط املستقيم بوسيلة حبيبه األكـرم صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم                    
ومشايخ السلسلة العالية القادرية الربكاتية رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني جعلنا حتت ظالل ظليلـة             

ألمـني وعلـى آلـه وصـحبه        وارفة لرمحته وفضله يوم القيمة ذه احلواشي آمـني جبـاه احلبيـب ا             
  .أمجعني

  
  الدكتور السيد الشاه حممد أمني القادري الربكايت

  صاحب سجادة الزاوية العالية الربكاتية
  مارهره املطهرة مديرية إيته يويب
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  صاحب العقائد النسفية
هو اإلمام الزاهد املربز املتقن الفقيه احلنفي األصـويل احملـدث املفـسر املـتكلّم مفـيت                
الثقلني جنم الدين أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن علي بـن لقمـان                

كان يعلـم  ، النسفي أحد األِيمة املشهورين باحلفظ الكامل والضبط التام والقبول العام عند األنام       
  ".مفيت الثقلني: "اإلنس واجلن ولذلك قيل له

" تركـستان "بلـدة مـن     " نـسف "أربـع مئـة و    سنة إحدى أو اثنتني وسـتني و      " نسف"ـولد ب 
  ".خنشب"وتسمى 

أخذ الفقه عن صدر اإلسالم أيب اليسر حممد البزدوي عن أيب يعقوب يوسـف الـسياري              
عن أيب إسحاق احلاكم النوقدي عن اهلنداوين عن أيب بكر األعمش وأيب بكـر اإلسـكاف وأيب                

ــد بــن   ســلمة عــن أيب ســليمان القاســم الــصفار واألعمــش عــن أيب بكــر اإلســكاف عــن حمم 
اجلوزجاين عن العامل الرباين الفقيه الزاهد احلافظ اإلمام حممد بـن احلـسن الـشيباين رمحـه اهللا        

والصغار عن نصري بن حيىي عن حممد بن مساعة عـن احلـافظ الفقيـه القاضـي اإلمـام أيب                     ، تعاىل
  .يوسف رمحه اهللا تعاىل

 حممد إمساعيل بن حممد التنوخي النـسفي وأبـا   ومسع العالّمة النسفي رمحه اهللا تعاىل أبا    
  .علي احلسن بن عبد امللك النسفي رمحهما اهللا تعاىل وغريمها من أجلّة الشيوخ والعلماء

 مـن أهـل   ¼اـد ½ـوتفقّه عليه ابنه أبو الليث أمحد بن عمر النسفي الذي كان معروفـاً بـ            
مـام برهـان الـدين علـي بـن أيب بكـر         وروي عنه عمر بن حممد بن عمر العقيلـي واإل         ، "مسرقند"

وأبوبكر أمحد بن علي بن عبد العزيز البلخي وأبو الفضل حممد بـن    " اهلدايه"املرغيناين صاحب   
" خـوارزم "عبد اجلليل بن عبد امللك بـن حيـدر الـسمرقندي وأمحـد بـن موفـق الـدين خطيـب              

ان الـدين الكاسـاين   وأمحد بن موسى الكشيت وأبو عبـد اهللا حممـد بـن احلـسن بـن حممـد برهـ           
  .وغريهم من األعالم
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كـان فقيهـاً فاضـالً عارفـاً باملـذهب واألدب صـنف التـصانيف يف الفقـه             : قال السمعاين 
، أما جمموعاته يف احلـديث فطالعـت منـها الكـثري فـصفحتها            " اجلامع الصغري "ونظم  ، واحلديث

ولكـن  ،  وأراهـا غـري حمـصورة      ري األمساء وإسقاط بعضها شيئاً كـثرياً      ـفرأيت فيها من اخلطأ وتغي    
كان مرزوقاً يف اجلمع والتصنيف كتب إيلّ باإلجازة جبميع مسموعاته وجمموعاته ومل ميكن أن          

قال وإمنا ذكرته يف هـذا امـوع لكثـرة تـصانيفه     ،  وحدثين عنه مجاعة احي" مسرقند"ـأدركه  ب  
، يث وطلبـه ومل يـرزق فهمـه       وكـان ِممـن أحـب احلـد       ، وشيوع ذكره وإن مل يكن إسناده عالياً      

  .وكان له شعر حسن مطبوع على طريقة الفقهاء واحلكماء
قال العالّمة حمدث حمي الدين أبو حممد عبد القادر بـن أيب الوفـاء القرشـي احلنفـي يف          

وقـال كـان فقيهـاً فاضـالً مفـسراً          ، وذكره ابـن النجـار فأطـال      ، وله املنظومة " اجلواهر املضيئة "
  .والشروظوقد صنف كتباً يف التفسري واحلديث ،  مفتياًحمدثاً أديباً

أنــا أروي : مسعــت جنــم الــدين عمــر يقــول: رمحــه اهللا تعــاىل" اهلدايــة"وقــال صــاحب 
قال وقرأت عليـه بعـض تـصانيفه ومسعـت منـه كتـاب       ، احلديث عن مخس مئة ومخسني شيخاً    

وقد مجع أمساء مـشاخية  ، اناملسندات للخصاف بقراءة الشيخ اإلمام ظهري الدين حممد بن عثم     
  .لعمر" تعداد الشيوخ"يف كتاب مساه 

  .أما تصانيفه فهي كثرية تدلّ على غزارة علمه وتوقد طبعه وفرط ذكائه وسعة اطّالعه
صـنف  ، وصنف يف كلّ نوع مـن العلـم يف التفـسري واحلـديث والـشروط              : قال السمعاين 
فعرفـت أنـه كـان ِممـن     ، أيت فيها أوهامـاً كـثرية  وقد استقريت مصنفاته فر ، قريباً من مئه مصنف   

  انتهى. أحب احلديث وطلبه ومل يرزق مهلة التجريد
  انتهى. ومن ذا سلم من ذا": تاج التراجم"قال صاحب 

  .ولقد أنصف يف هذا القول فرضي اهللا عنه وعن سائر املؤمنني: قال طاش كربى زاده
  :ومن مجلة تصانيفه
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  ".األشعار "-٢   ". احلروف املعجمةاإلجارات املترمجة ب "-١
  ".بعث الرغائب لبحث الغرائب "-٤       ".األكمل األطول يف تفسري القرآن "-٣
  ".تطويل األسفار لتحصيل األخبار "-٦             ".تاريخ خباري "-٥
  ".تيسري يف علم التفسري "-٨           ".تعدد الشيوخ "-٧
  ".ملسائلاخلصائل يف ا "-١٠        ".اجلمل املأثورة "-٩
  ".دعوات املستغفرين "-١٢     ". اخلصائل يف الفروع "-١١

  .يف عشرين جملداً" القند يف تاريخ علماء مسرقند "-١٤  
  ".املختار من األشعار يف عشرين جملداً "-١٦                   ".جممع العلوم "-١٥
  ".منهاج الدراية يف الفروع "-١٨        ".      املعتقد منظومة يف اخلالف "-١٧
  ".مسلم"و" البخاري"من : أي" النجاح يف شرح أخبار كتاب الصحاح "-١٩
  ". ياقوتة يف األحاديث "-٢١  ". نظم اجلامع الصغري للشيباين يف الفروع "-٢٠
  ".العقائد النسفية "-٢٣".يواقيت املواقيت يف فضائل الشهور واأليام "-٢٢

  ".هدية العارفني"كذا يف ،  الناس بنيوهي معروفة متداولة
من مصنفات العالّمة جنم الدين أيب حفص عمـر      " العقائد النسفية "ويظهر من هذا أنّ     

فإنّ صاحبه أيضاً قد عزاه إىل العالّمة جنم        " كشف الظنون "ويتأيد هذا ِبما يف     ، بن حممد النسفي  
  .الدين أيب حفص عمر بن حممد النسفي

بـأنّ  " شرح املواهب اللدنيـة " رمحه اهللا تعاىل قد صرح يف       ينولكن العالّمة الزرقا  
اليت شرحها العالّمة سعد الدين التفتـازاين رمحـه اهللا مـن مـصنفات حممـد بـن                  " العقائد النسفية "

 وهو غري عمر بن حممد أيب حفص جنـم        ¼الربهان احلنفي النسفي  ½ـحممد بن حممد املعروف ب    
  .الدين النسفي



 

#  

١٤  

   

"  !  

أيب الفـضل  " شـرح عقائـد النـسفي   "ذا الشيخ سـعد الـدين التفتـازاين يف    فقال ما نصه وك   
" تفـسري الـرازي  " لـه خمتـصر   ¼الربهـان احلنفـي  ½ـحممد بن حممد بن حممد ثالثـة املعـروف بـ        

وأجـاز للـربزايل وتـوفّى سـنة سـبع          ، وتصانيف كثرية يف علم الكالم وغـريه      ، ومقدمة يف اخلالف  
 النسفي عمر بن حممد صـاحب التفـسري والفتـاوى وغريمهـا           ومثانني وست مئة وهو متأخر عن     

، وغريهـا " املنـار "و" املـدارك "و" زـالكنـ "وغـري صـاحب     ، تويف سنة سبع وثالثني ومخـس مئـة       
وكلّهـم حنفيـون مـن    ، وغري أيب املعني ميمـون بـن حممـد   ، وامسه عبد اهللا بن أمحد بن حممود     

  ".ما وراء النهر"ـ ببفتح النون والسني املهملة وبالفاء مدينة" نسف"
  )خصائص هذه األمة (٣٤٨ ص٥ج" شرح املواهب اللدنية"

فقال ما نصه حممد بن حممد بن حممد أبـو الفـضل            " الفوائد البهيئة "وقد جزم به يف     
وتـصنيفه يف الكـالم مـشهور    ، الربهان النسفي أرخ القاري وفاته سـنة تـسع وسـبعني وسـت مئـة          

  .١٥٧كذا ذكره الزرقاين وغريه ص، دين التفتازاين وغريهالذي شرحه سعد ال" العقائد"ـب
 أنه من تصانيف عمر بن حممد النسفي رمحـه اهللا تعـاىل؛ ألنّ   وأرجوا أنّ الصحيح 

وال خيفـى أنّ الـشارح   ، العالّمة التفتازاين قد صرح يف أول كتابه بأنه من تصانيف عمـر النـسفي       
لإلمـام اهلمـام قـدوة     " العقائـد "ـملختصر املـسمى بـ    وإنّ ا : فقد قال ، أعلم بالكتاب الذي يشرحه   

وبه جزم ، علماء اإلسالم جنم امللّة والدين عمر بن حممد النسفي أعلى اهللا درجته يف دار السالم     
هو الشيخ جنم الدين أبو حفص عمر بن حممـد  " عقائد النسفي: " حيث قال  "كشف الظنون "يف  

فـشرحه العالّمـة سـعد الـدين     ، يه جـم مـن الفـضالء     هـ وهو منت متني اعتىن عل     ٥٣٧املتوىف سنة   
  .هـ٧٩١مسعود بن عمر التفتازاين املتوفّى سنة 

والعالّمـة عبـد العزيـز    ، وقد أقره العالّمة اخليايل يف حاشيته حبيث مل ينتقد عليه شـيئاً       
حبيث ذكر ترمجة حياة جنم امللّة عمر بن حممد النسفي رمحـه  " النرباس"الفرهاري جزم به يف     

فالظاهر أنه من مصنفات العالّمة جنم الدين أيب ، وسائر احملشني أيضاً أقروا هذا األمر  ، اهللا تعاىل 
  .والعلم باحلق عند اهللا سبحانه وتعاىل، احلفص عمر بن حممد النسفي رمحه اهللا تعاىل
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توفّي جنم امللّـة والـدين ليلـة اخلمـيس الثـاين عـشر مـن مجـادي األوىل سـنة سـبع                      
فلَمـا  ، "مكّـة "حكي أنه أراد أن يـزور جـار اهللا الزخمـشري يف          ، "مسرقند"ـ ومخس مئة ب   وثالثني

مـن ذا الـذي يـدق البـاب؟        : فقال الـشيخ  ،  بالدخول له ويأذنواوصل إىل داره دق الباب ليفتحوه       
إذا : فقـال الزخمـشري   ، عمر ال ينـصرف   : فقال جنم الدين  ، جار اهللا انصِرف  : فقال، عمر: فقال

  .فنكّر صر
كتاب حافل يف املسائل الكالمية علـى منـهج أهـل           " العقائد النسفية " وعلى كلّ حال  

السنة واجلماعـة حمتـٍو علـى الفوائـد الفرائـد منطـٍو علـى القواعـد واألصـول خـاٍل عـن احلـشو                 
جامع موجز مقبول متداول بني الناس يثق به العلماء والـشيوخ واعتنـوا بـه اعتنـاء بالغـاً              ، والزوائد
وإنّ ، هر ِمما قاله الشارح العالّمة سعد الدين التفتـازاين رمحـه اهللا يف أول الـشرح ونـصه              كما يظ 

يشتمل مـن هـذا الفـن علـى غـرر الفوائـد ودرر الفرائـد يف ضـمن                 " العقائد"ـاملختصر املسمى ب  
فصول هي للدين قواعد وأصول وإثناء نصوص هي لليقني جواهر وفصوص مع غايـة مـن التنقـيح        

  .واية من حسن التنظيم والترتيب، ذيبوالته
  .وقد شرحه كثري من العلماء الِكبار ومن مجلة شروحه

لشمس الدين أيب الثناء حممد بن أمحد األصفهاين املتوىف سـنة تـسع   " شرح العقائد  "-١
  .وأربعني وسبع مئة من اهلجرة

د التونـوي   للـشيخ مجـال الـدين حممـود بـن أمحـد بـن مـسعو               " القالئد على العقائد   "-٢
  .املتوفّى سنة سبعني وسبع مئة من اهلجرة

لشمس الدين أيب عبد اهللا حممـد بـن زيـن الـدين          " القول الوايف لشرح عقائد النسفي     "-٣
  .أيب العدل قاسم

  .للشيخ ابن حزم األندلسي" الدرة "-٤
  .لليشخ مالّ زاده اهلروي اخلريزياين" حلّ املعاقد يف شرح العقائد "-٥
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لعبد القـادر أيب النـصر حممـد إدريـس بـن           " د القادرية يف شرح العقائد النسفية     الفوائ "-٦
  .حممد حممود

لعالّمة سعد الدين التفتازاين املتوفّى سنة اثنتني وتسعني وسبع مئة مـن    " شرح العقائد  "-٧
  .اهلجرة النبوية

  
  املأخذ واملراجع

اجلواهر املضيئة "، "الفوائد البهيئة "-٢ج" كشف الظنون "-١ج"مفتاح السعادة"
  ".النرباس"، "شرح الزرقاين على املواهب اللدنية "-١ج" يف طبقات احلنفية
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  "شرح العقائد النسفية"صاحب 
هو العالّمة اإلمام مسعود بن القاضي فخر الدين عمر بن املوىل األعظم برهـان الـدين      

سعد الدين التفتازاين العامل بالنحو والصرف    عبد اهللا بن اإلمام الرباين مشس احلق والدين الشيخ          
  .واملعاين والبيان واألصلني واملنطق وغريها

ولد العالّمة التفتازاين يف شهر صفر سنة اثـنيت عـشرة وسـبع مئـة مـن اهلجـرة         : مولده
  ".خسسر"ـوأقام ب" خراسان"من بالد " تفتازان"ـالنبوية ب

  ؤكّـد هـذا التـأريخ إمساعيـل باشـا      يمولده يف سنة اثنـتني وعـشرين وسـبع مئـة     : وقيل
عن موالنـا فـتح اهللا   " مفتاح السعادة"وقد نقله طاش كربى زاده يف ، "هدية العارفني"البغدادي يف  

لقـد  : قـال الـشرواين  ، للعالّمة فاضل سـعد الـدين التفتـازاين     " شرحه لإلرشاد "الشرواين يف أوائل    
دوق مرقـده مـن جانـب القـدم ولـد          فوجدت مكتوباً على صن   ، "سرخس"ـزرت مرقده املقدس ب   

  .ثنتني وعشرين وسبع مئةاعليه الرمحة والرضوان يف صفر سنة 
عـن العالّمـة الـسيد أمحـد        " الفوائد البهية "وأقره موالنا عبد احلي الفرجني حملّي يف        

ولـد فيهـا يف صـفر سـنة اثنـتني           " خراسان"ـبلد ب " تفتازان"نسبة إىل   : فقال التفتازاين ، الطحطاوي
  .شرين وسبع مئة من اهلجرةوع

ولكن العالّمة احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه اهللا تعاىل يقـرر أنـه ولـد سـنة اثـنيت                 
وكـان مولـده العالّمـة      ، مـا نـصه   " الـدرر الكامنـة   "فإنـه كتـب يف      ، عشرة وسبع مئة مـن اهلجـرة      

ن عـرب شـاه   هـ على ما وجد خبطّ ابن اجلزري وذكـر يل شـهاب الـدين بـ       ٧١٢التفتازاين سنة   
هــ عـن   ٧٩١الدمشقي احلنفي أنّ الشيخ عالؤ الدين كان يذكر أنّ الشيخ سعد الدين توفّى سنة            

  .حنو مثانني سنة
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بغيـة  "فقـال يف  ، ونقل عنه هذا التاريخ العالّمة جالل الدين السيوطي رمحـه اهللا تعـاىل      
 خـري الـدين الزركلـي    ولد سنة اثنيت عشر وسبع مئة من اهلجرة وجزم بـه : قال ابن حجر ، "الوعاة

  ".األعالم"يف 
لقد انضم العالّمة التفتـازاين إىل حلقـة درس العالّمـة عـضد الـدين           : شيوخه وأساتذته 

وعلـم األصـول مـع حقـائق     ، األجيي الذي كان يدرس علم الكالم مع املنطق والبيان مـع البـديع   
كـان موصـوفاً بـبالدة الـذهن     بـل  ، ولكن كانت ذكاوة العالّمة التفتازاين قليلة حمـدودة     ، زيلـالتن

  .وبالهة العقل وجتمد الفؤاد من بني زمالئه يف الدرس
ومل يكـن   ، كان سعد الدين يف ابتداء طلبه بعيد الفهم جدا        ": شذرات الذهب "قال يف   
فكان كثري االجتـهاد ومل يؤيـسه مجـود فهمـه مـن الطلـب       ،  منه ومع ذلكأبلديف مجاعة العضد  

، فـاتفق أن أتـاه إىل خلوتـه رجـل ال يعرفـه     ، ل بني مجاعته يف البالدة     العضد يضرب به املث    وكان
  .قم يا سعد الدين لنذهب إىل السري: فقال له

أنا ال أفهم شيئاً مع املطالعة فكيـف إذا ذهبـت إىل الـسري ومل      ،ما للسري خلقت  : فقال
يـذهب معـه فـذهب    فأجابه باجلواب األول ومل   ، قم بنا إىل السري   : وقال له ، أطالع؟ فذهب وعاد  

  .مثل ما قال أوالً: وقال له، الرجل وعاد
  ما رأيت أبلد منك أمل أقل لك ما للسري خلقت؟: فقال

بـل  ، ومل يتنعـل  ، يدعوك مقام منـزعجاً  : فقال له رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم        
 تعاىل عليه وسلّم فرأى النيب صلّى اهللا، حىت وصل إىل مكان خارج البلد به شجريات       ، خرج حافياً 

نرسـل إليـك املـرة بعـد املـرة ومل      : وقـال ، فتبسم له، يف نفر من أصحابه حتت تلك الشجريات     
يارسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم ما علمت أنك املرسل وأنت أعلـم اعتـذرت              : فقال، تأت

  .به من سوء فهمي وقلّة حفظي وأشكو إليك ذلك
ثُـم  ، افتح فمك وتفل لـه فيـه ودعـا لـه    :  تعاىل عليه وسلم  فقال له رسول اهللا صلى اهللا     

فلَمـا كـان مـن الغـد أتـى إىل           ، فعاد وقد تضلع علماً ونوراً    ، زله وبشره بالفتح  ـأمره بالعودة إىل من   
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فأورد يف أثناء جلوسه أشياء ظن رفقته من الطلبـة أـا ال معـىن هلـا         ، جملس العضد وجلس مكانه   
فإنك اليـوم غـريك فيمـا    ، أمرك يا سعد الدين إيلّ: ا مسعها العضد بكى وقال   فلم، ِلما يعهدون منه  

  .ثُم قام من جملسه وأجلسه فيه وفخم أمره من يومئٍذ، مضى
هذه هي املدرسة األوىل الـيت تلقـى فيهـا العالّمـة التفتـازاين العلـوم والفنـون وتـضلع                    

اتذته ومشايخ عصره الدين كانوا مـن     والعالّمة األجيي رمحه اهللا أحد من أس      ، باملعارف واحلكم 
أفذاذ الرجال يف العلم والفن.  

بعـد الـسبع مئـة وكـان      " شـرياز "مـن نـواحي     " أيـج "وأما العالّمة األجيي فهو ولد يف       
اشتهروا يف العـامل بـالتربع يف العلـوم العقليـة والنقليـة             ، صاحب مدرسة أجنب فيها تالمذة عظاماً     

،  العالّمة سعد الدين التفتازاين والشيخ ضياء الدين العفيفي وغريمهـا         منهم، والفنون األدبية العربية  
  :وله تصانيف جليلة الشان تدلّ على غرارة علمه وبراعة فكره ومنها

وهو كتاب جليل القـدر رفيـع الـشان يف علـم الكـالم شـرحه الـسيد                  " املواقف "-١
  .غريه من األعالم من اهلجرة و٨١٦السند العالّمة الشريف اجلرجاين املتوفّى سنة 

  .شرحه مشس الدين حممد الفناري" جواهر الكالم خمتصر املواقف "-٢
شرحه احملقّق املالّ جالل الـدين الـدواين وعلّـق عليـه املـالّ              " العقائد العضدية  "-٣

  .عبد احلكيم السيالكويت تعليقاً جيداً
مفتــاح "الــث مــن يف املعــاين والبيــان لَخــصها مــن القــسم الث" الفوائــد الغياثيــة "-٤

  ".العلوم
  .خلص فيه زبدة ما يف املطوالت" أخالق عضد الدين "-٥
  .وهو خمتصر من بدأ اخللق" أشرف التواريخ "-٦
  ".منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل" شرحه لكتب -٧

هذا هو العالّمة عضد الدين األجيي رمحه اهللا تعـاىل الـذي أحـد مـن شـيوخ العالّمـة                    
  :اين وأساتذته الذين تلمذ عليهم ومنهمالتفتاز
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  .ضياء الدين عبد اهللا بن سعد اهللا بن حممد بن عثمان القزويين
يسمى ضياء الدين ويعرف بقاضي القرم العفيفي الشافعي أحد العلمـاء األجـالّء تفقّـه               

يه قلـوب  تربز يف العلم والفن حىت مالت إل، يف بالده وأخذ عن القاضي عضد الدين األجيي وغريه    
  .مجاعة من الطالّب حتى أنّ العالّمة التفتازاين قرأ عليه ومسع منه

  .ومنهم قطب الدين حممد بن حممد الرازي
هو حممود بن   ": الدرر الكامنة "اختلف يف امسه فقال العالّمة ابن حجر العسقالين يف          

 ابن كثري وابـن رابـع   وبه جزم، امسه حممد: ويقال، ¼القطب التحتاين½ـحممد الرازي املعروف ب 
وقـدم  ، وباألول جزم األسنوي كـان أحـد أِيمـة املعقـول أخـذ عـن العـضد وغـريه                 ، وابن حبيب 

  ".شرح املطالع واإلشارات"حاشية و" الكشاف"وكتب على ، "احلاوي"فشرح " دمشق"
  .كان ذا علوم متعددة: قال األسنوي
وكـان لطيـف العبـارة    ، ئـل كان أوحد املتكلمني باملنطق وعلـوم األوا     : قال ابن كثري  

  .وله مال وثروة، ضعيف العينني
رأيت له سواالً سأل فيـه تقـي الـدين الـسبكي عـن           : قال العالّمة ابن حجر العسقالين    

  .وجواب السبكي له عما استشكله، كلّ مولود يولد على الفطرة: قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
فأجابه السبكي وأطلق لسانه فيـه  ، يقفنقض هو ذلك اجلواب وبالغ يف التحقيق والتدق    

  .ونسبه إىل عدم فهم مقاصد الشرع والوقوف مع ظاهر قواعد املنطق وبالغ يف ذمه بسبب ذلك
وقد جاوز السبعني ،  هـ٧٦٦إىل أن مات ا يف ذي القعدة سنة         " القاهرة"وقد سكن   

  .من عمره
ب آخـر كـان سـاكناً معـه         يزاً له عن قطـ    ـ متي ¼التحتاين½: وإنما قيل له  : قال األسنوي 

  .بأعلى املدرسة
  .ومن أساتذة العالّمة التفتازاين نسيم الدين أبو عبد اهللا
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ثُـم الكـارزوين الفقيـه    ، هو حممد بن سعيد بن مسعود بن جمد بن علـي النيـسابوري    
ونشأ ا واشتغل على أبيه وبـرع يف العربيـة      " كارزون"ـ هـ ب  ٧٣٥سنة  " كارزون"ـالشافعي ولد ب  

روى : قال اإلمام السيوطي رمحه اهللا تعـاىل  ، ر يف العلوم الدينية من الفقه واحلديث وغريمها       وتبح
وله مؤلّفات جليلة الشان رفيعـة     ، هـ٨٠١لنا عنه مجاعة من شيوخنا املكيني وتوفّي يف بلده سنة           

  :القدر فمنها
  ".شرح اجلامع الصحيح للبخاري "-١
  ".شرح خمتصر التنبيه لعيسى البجلي "-٢
  ".شرح األسانيد يف رواية الكتب واملسانيد "-٣

ومنهم أمحد بن عبد الوهاب القوصي يسمى سعد الدين أمحد بـن عبـد الوهـاب بـن          
وعـاش فيهـا    " القـاهرة "درس علوم الـشريعة ورحـل إىل        " قوص"داود بن علي القوصي ولد ببلدة       

  ".الشام"ثُم رحل إىل ، فترة واشتغل بالعلوم والفنون
أخـربين  :  يقول العالّمة التفتـازاين عـن نفـسه   ٤ص" شرح األربعني للنووي"يف كتاب  

  .أمحد بن السيد عبد الوهاب املصري مساعاً عليه
  .هذا يدلّ على تلمذ العالّمة التفتازاين على العالّمة أمحد بن عبد الوهاب القوصي

جامعيتـه وبراعتـه   له كتاب جليلة يف شتى العلوم تدلّ على : تصانيف العالّمة التفتازاين  
  .يف جماالت العلم واألدب منها

  ".شرح العضد "-١
  ".املطول"ـومساه ب" شرح التلخيص "-٢
  ".خمتصر املعاين"ـ وآخر أخصر منه مساه ب-٣
  ".مفتاح العلوم" شرح القسم الثالث من -٤
  .يف األصول" التلويح يف شرح التوضيح "-٥
  ".شرح العقائد النسفية "-٦
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  ".املقاصد "-٧
  .وفيه حتقيقات مل يسبقه إليها أحد، هو عظيم الفوائد": النرباس" شرحه يف الكالم قال يف -٨
  .يف املنطق" شرح الشمسية "-٩
  ".شرح تصريف الزجناين "-١٠
  .يف النحو" اإلرشاد "-١١
  ".ذيب املنطق والكالم "-١٢
  ".حاشية الكشاف "-١٣
  ".حاشية شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب "-١٤

  :فرغ من تأليف" مفتاح السعادة"قال يف 
للزجناين حني بلغ ست عشرة سنة يف اليلة اخلامس عشر مـن            " شرح التصريف  "-١

  .شعبان سنة مثان وثالثني وسبع مئة
يوم األربعاء احلـادي عـشر مـن صـفر سـنة مثـان              " تلخيص املفتاح " ومن شرح    -٢

 يوم اإلثنتني الثاين من رمضان يف سنة اثنتني         وكان االفتتاح يف  : قلت، "هراة"ـوأربعني وسبع مئة ب   
  ".خوارزم" "جرجانية"ـوأربعني وسبع مئة ب

  ".غجدوان"ـ ومن اختصاره سنة ست ومخسني وسبع مئة ب-٣
يف مجادي اآلخرة سنة اثنتني ومخسني وسبع مئـة  " شرح الرسالة الشمسية" ومن  -٤

  ".مزارجام"ـب
" كلـستان "ـ مثان ومخسني وسـبع مئـة بـ      يف ذي القعدة سنة   " شرح التنقيح " ومن   -٥

  ".تركستان"
  .يف شعبان سنة مثان وستني وسبع مئة" شرح العقائد" ومن -٦
  .يف ذي احلجة حجة سبعني وسبع مئة" شرح املختصر يف األصول" ومن -٧
  ".خواززم"ـسنة مثان وسبعني وسبع مئة كلّها ب" اإلرشاد" ومن الرسالة الكرمية -٨
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وشــرحه يف ذي القعــدة ســنة أربــع ومثــانني وســبع مئــة " كــالممقاصــد ال" ومــن -٩
  ".مسرقند"ـب

  .يف رجب" ذيب الكالم" ومن -١٠
يف شـوال كليهمـا يف سـنة تـسع     " مفتـاح العلـوم  " ومن شرح القسم الثالث مـن   -١١

  ".مسرقند"ومثانني وسبع مئة بظاهر 
قعدة سـنة تـسع     يوم األحد التاسع من ذي ال     " الفتوى احلنفية " وشرع يف تأليف     -١٢

  ".هراة"ـومخسني وسبع مئة ب
  .سنة اثنتني ومثانني وسبع مئة" مفتاح الفقه" ويف تأليف -١٣
ــا يف   " شــرح تلخــيص اجلــامع " ويف -١٤ ــة كليهم ســنة مخــس ومثــانني وســبع مئ

  ".السرخس"
يف الثامن عشر من ربيع اآلخر سنة تـسع ومثـانني وسـبع    " شرح الكشاف" ويف  -١٥

 واحلاصل أنّ تصانيفه كثرية وانتفع الناس بتلك التصانيف ولذا اشتهر ذكـره             "مسرقند"مئة بظاهر   
  .إنه انتهت إليه معرفة العلوم باملشرق: وطار صيته حىت يقال
، قد أمجع الناس على أنّ السيد السند العالّمة شريف اجلرجاين كـان حنفيـا     : مسلكه

ئفـة جعلـوه حنفيـا اغتـراراً بتـصانيفه يف الفقـه             لكنهم اختلفوا يف العالّمة سعد الدين التفتازاين فطا       
  .احلنفي

فـتح  "ذكـره يف ديباجـه      ، العالّمة زين بن جنيم املصري    " صاحب البحر الرائق  "منهم  
  ".الغفار شرح املنار

حيـث قـال   " الـدر املختـار  "ونقله الـسيد أمحـد الطحطـاوي يف آخـر حواشـيه علـى         
ولد فيها يف صفر سنة اثنـتني وعـشرين وسـبع مئـة             ، "نخراسا"بلدة  " تفتازان"التفتازاين نسبة إىل    

وانتهت إليه رياسة احلنفية يف     " شرح املنار "يف ديباجة   " البحر"كما ذكره صاحب    ، وكان حنفيا 
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شـرح  "و" فتـاوى احلنفيـة  "للـسروجي و " شرح اهلداية"وله تكملة ، زمانه حتى ويل قضاء احلنفية 
  .لصدر الشريعة" التوضيحالتلويح حاشية "و" تلخيص اجلامع الكبري

لكنـه قلـب فجعـل اسـم أبيـه          ": طبقات احلنفية "ومنهم العالّمة علي القاري ذكره يف       
  . عمر بن مسعود سعد الدين التفتازاين¼حرف العني½فقال يف ، امسه وامسه اسم أبيه

  .وطائفة جلعوه شافعيا
  . ذكره يف مواضع"كشف الظنون"منهم صاحب 

املطـول  " ذكر يف حبث متعلّقـات الفعـل مـن حواشـية علـى               ومنهم حسن چلپي فإنه   
  .أنّ الشارح شافعي" شرح تلخيص املفتاح

كان التفتازاين مـن كبـار علمـاء    : ومنهم الكفوي حيث قال يف ترمحة السيد الشريف  
  .ومع ذلك له آثار جليلة يف أصول احلنفية، الشافعية

مـسعود بـن   ": بغيـة الوعـاة   "ل يف   ومنهم العالّمة اإلمام جالل الدين السيوطي حيث قا       
عمر بن عبد اهللا الشيخ سعد الدين التفتـازاين اإلمـام العالّمـة عـامل بـالنحو والتـصريف واملعـاين                 

  .والبيان واألصلني واملنطق وغريها شافعي
إنّ العالّمــة التفتــازاين ذاع صــيت علمــه وبــسطة يــده يف جمــال التــدريس  : تالميــذه

وهم يف عدد كـبري ونـذكر   ، الّب املعرفة من خمتلف أرجاء العاملفمالت إليه قلوب ط ، والتثقيف
  :عدة منهم هنا

بفـتح اهلمـزة والـواو وسـكون التحتيـة          ،  حسام الدين بن علي بن حممد األبيوردي       ـ )١(
  .وكسر الباء وسكون الراء

وكـان هـو    ، ونـشأا " خراسـان "ـبلدة بـ  " أبيورد"ـولد سنة إحدى وستني وسبع مئة ب      
ولذا قيل له اخلطيبيب واشتغل بتلقي العلـوم علـى مجاعـة           ، وأبوه يعرف كلّ منهما فيها باخلطيب     

وقـرأ ـا علـى العالّمـة     " بغـداد "والزم العالّمـة التفتـازاين ثُـم رحـل إىل          ، من كبار علماء عـصره    
  .الشهاب أمحد الكردي احلاوي يف الفقه والغاية القصوى
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ض إليه التدريس ببعض املدارس      " اليمن" دخل   ثُمفوافقته املنية  ، واجتمع بالناصر ففو
  . هـ٨١٦ا سنة 

  :ومن تصانيفه
  لألرموي يف املنطق واحلكمة" حاشية على شرح مطالع األنوار "-١ 

  ".ربيع اجلنان يف املعاين والبيان "-٢     
 ¼الـصدر اهلـروي  ½ـ املعروف بـ   حيدر بن حممد بن إبراهيم الشريازي      ـ برهان الدين  ) ٢(
قال عنه اإلمام الـسيوطي كـان عالّمـة باملعـاين والبيـان والعربيـة وأخـذ عـن              ،  هـ ٧٨٠ولد سنة   
  .التفتازاين

  " اإليضاح يف شرح إيضاح املعاين "-١: ومن تصانيفه
  ".حاشية على الكشاف "-٢  
  ".شرح فرائض السراجية "-٣  

  . ذلك من املؤلّفات واملصنفاتوغري، يف الكالم" شرح املواقف "-٤   
علي بن مصلح الدين موسى بـن إبـراهيم الرومـي احلنفـي     ـ عالؤ الدين أبو احلسن    ) ٣(
وكان فقيهاً بارعـاً مـاهراً يف علـوم شـتى ختـرج علـى الـسيد الـسند والعالّمـة          ، هـ٧٦٥ولد سنة  
  .التفتازاين

ممن حضر يف االبتداء غـري      وكان متضلّعاً عن العلوم     " الضوء الالمع "قال عنه صاحب    
  .أنه كان مبغضاً للناس لطيشه وحدة مزاجه وجرأته

 هــ ودفـن مبقـربة    ٨٤١توفّي سـنة  ، كان عاِلماً حمقّقاً حباثاً ديناً: وقال العالّمة العيين  
  ".القاهرة"ـباب النصر ب

قـال  ،  حممد بن حممد بن حممد بن حممد البخاري العجمي احلنفـي  ـ عالؤ الدين  ) ٤(
وتفقّه علـى أبيـه وعمـه     " خبارى"ـابن حجر ولد سنة تسع وسبعني وسبع مئة ببالد العجم ونشأ ب           

  .العالء عبد الرمحن
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وتلقّى العلوم األدبية العربية والفنون العقلية عـن العالّمـة التفتـازاين وغـريه ورحـل إىل                 
فهوم واملنطوق واللغـة  األقطار واجتهد يف األخذ عن العلماء حتى برع يف املعقول واملنقول وامل 
  .العربية توفّي سنة إحدى وأربعني ومثان مئة يف اخلامس من شهر رمضان

يف " شـرياز "ـ بن إبراهيم أبو احلسن الرومي احلنفي الرفاعي ولـد بـ   ـ حيدر بن أمحد   ) ٥(
مـة  وكان ِممن اجتمع به العالّمـة التفتـازاين والعالّ  ، حدود الثمانني وسبع مئة وقرأ على أبيه وغريه    

  .السيد الشريف اجلرجاين
ثُـم تـوفّي ليلـة االثـنني     ،  النصر وسـكنها إىل أن مـرض وطـال مرضـه         قبة مشيخة تويل

  ".باب الوزير"ـدفن ب، احلادي عشر من ربيع األول سنة أربع ومخسني ومثان مئة من اهلجرة
  . بن علي القوجحصاريـ عالؤ الدين) ٦(

مة الشريف اجلرجاين وغريمها من علمـاء عـصره لـه    قرأ على العالّمة التفتازاين والعالّ  
  .للعالمة التفتازاين" حاشية على شرح املفتاح"

ولـد  ،  هو حممد بن فضل اهللا بن اد أمحد الشمس الكرميـي     الشمس الكرميي  ـ )٧(
فقـرأ ـا   " خبـارى "ثُـم انتقـل بـه أبـوه إىل     ، "خـوارزم "ـيف حدود سنة ثالث وسبعني وسبع مئة ب       

  .وكان حيضر عند العالّمة التفتازاين ويأخذ عنه، أخذ النحو عن املوىل عبد الرمحنالقرآن و
جـم العلـم   ، وكان إماماً عالّمة صـاحلاً متواضـعاً   ، توفّي سنة إحدى وستني ومثان مئة     

  .وكان يف لسانه عقلة، كثري احلفظ
ريه أخـذ عـن العالّمـة التفتـازاين وغـ     : ـ يوسف اجلمال احلـالج اهلـروي الـشافعي       ) ٨(

قال عنه تلميـذه النقـي احلـسين ِممـن تـشد لـه       ، "شرح احلاوي"وتقدم يف الفضائل والكماالت و  
 األفاضل املاهرين املاجد اهلمام مجال الـدنيا  الرحال ويعول عليه يف كشف املقال واحلال زبدة   

  .والدين
 الـشريف  أخـذ عـن العالّمـة التفتـازاين والـسيد     : ـ فـتح اهللا بـن عبـد اهللا الـشرواين         ) ٩(

  .اجلرجاين العلوم العقلية والشرعية
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 هــ هـؤالء نبـذ     ٨٥٧توفّى سـنة    " إرشاد اهلاوي يف النحو   "ومن تصانيفه شرح كتاب     
، من العلماء اجلهابذة ِممن تلمـذوا علـى العالّمـة التفتـازاين وتلقّـوا منـه العلـم واملعرفـة مـشافهة           

  .يمة وأرشاداته النافعةوارتووا من مناهله الشريفة واستمعوا إىل كلماته الق
وهناك جمموعات كبرية من األساتذة واملفكّرين الذين تلمذوا على تصانيفه وأخـذوا            

  .وهم يف عدد كبري ال ميكن إحصائهم، منها علماً جما ومعرفة واسعة
  :ثناء العلماء عليه

كبار حتى أم قـد  إنّ العالّمة التفتازاين رمحه اهللا كانت له مكانة عالية فيما بني العلماء ال     
الـدرر  "قـال العالّمـة ابـن حجـر العـسقالين يف      ، أثنوا عليه خرياً أو وصفوه بالفضائل والكمـاالت      

  . مسعود بن عمر التفتازاين العالّمة الكبري٣٥٠ ص٤ج " الكامنة
وله غري ذلك مـن التـصانيف يف أنـواع العلـوم الـذي تنـافس             ، وبعد إيراد تصانيفه قال   

، وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البالغـة واملعقـول باملـشرق           ، لها واإلعتناء ا  األِيمة يف حتصي  
 هــ ومل خيلـف   ٧٩٢بل بسائر األمصار مل يكن له نظري يف معرفة هذه العلوم مات يف صفر سـنة      

  .بعده مثله
علـى تـأليف متعـددة لرجـل مـن          " مـصر "ـولقد وقفت ب  : وقال ابن خلدون يف مقدمته    

يشهر بسعد الدين التفتازاين منها يف علم الكالم وأصول الفقـه         " خراسان"بالد  من  " هراة"عظماء  
ويف أثنائهـا مـا يـدلّ علـى أنّ لـه إطّالعـاً علـى         ، والبيان تشهد بأنّ له ملكة راسخة يف هذه العلوم        

  . عالية يف سائر الفنون العقليةوقدماًالعلوم احلكمية 
ومـع ذلـك لـه آثـار     ، بار علمـاء الـشافعية  كان التفتازاين من كِ : وقال العالّمة الكفوي  

وكان من حماسن الزمان مل تر العيـون مثلـه يف األعـالم واألعيـان وهـو            ، جليلة يف أصول احلنفية   
 واملشهور يف ظهـور اآلفـاق واملـذكور يف بطـون            باألشقاقواملشار إليه   ، األستاذ على اإلطالق  

رض حتى أنّ الـسيد الـشريف يف مبـادي    اشتهرت تصانيفه يف األرض وأتت بالطول والع ، األوراق
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التأليف وأثناء التصنيف كان يغوض يف حبار حتقيقه وحتريره ويلتقط الدرر من تدقيقه وتـسطريه             
  ".الفوائد البهية"ويعترف برفعة شأنه وجاللته وقدر فضله وعلو مقامه ذكره يف 

لـدين التفتـازاين    الـشيخ سـعد ا    ": بغيـة الوعـاة   "قال العالّمة جالل الدين الـسيوطي يف        
تقـدم يف  ، اإلمام العالّمة عامل بالنحو والتصريف واملعـاين والبيـان و األصـلني واملنطـق و غريهـا          

وانتهت إليـه معرفـة   ، الفنون واشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه وكان يف لسانه لكنة     
ارزين يف العلم والفـن الـذين يفتخـر    العلوم باملشرق هذا هو العالّمة التفتازاين يف عيون العلماء الب         

  .م العالّم وتعتر بتصانيفهم اجلامعات ومراكز الكتب
  : وفاته

بأنـه تـوفّي سـنة اثنـتني        : فبعضهم يقولـون  ، اختلف العلماء يف تاريخ وفاته اختالفاً بيناً      
وهو الذي اختاره العالّمة ابـن حجـر العـسقالين والعالّمـة         ، وتسعني وسبع مئة من اهلجرة    

  ".النرباس"عبد العزيز الفرهاروي صاحب 
وهـو الـذي   ، بأنه توفّي سنة إحدى وتسعني وسبع مئـة مـن اهلجـرة    : وبعضهم يقولون 

  .ذهب إليه العالّمة السيوطي والشيخ عالؤ الدين وغريمها
فقدم السيد ، إنه كان مقرباً معظّماً عند السلطان األمري تيمور األعرج": النرباس"قال يف 

شـرح  "واعتـرض علـى عبـاره الـسعد العالّمـة التفتـازاين مـن            ، شريف العالّمة اجلرجـاين   السند ال 
 ﴿أُولَـِئك علَى هدى مـن ربِهـم﴾  : يف اجتماع اإلستعارة التبعية والتمثيلية يف قوله تعاىل       " الكشاف

فرجح ، ن املعتزيل فجرى املناظرة بني العالّمتني يف حمفل األمري فحكما بينهما النعما]٥: البقرة [
وكان هذا يف سنة إحدى وتسعني وسبع    ، زلة السعد ـزلته وحطّ من  ـقول الشريف فرفع السلطان من    

  .ثُم توفّي السعد يوم االثنني ثاين احملرم من السنة الثانية بعد تسعني وسبع مئة، مئة
 فجـرى بينـه وبـني الـشريف منـاظره يف سـنة سـت          اجلزريثُم قدم الشيخ حممد بن      

وهذا الكـلّ مـن سـوء فهـم     ، زلة الشريفـزلته وحطّ منـفرفع األمري من، ومثان مئة فغلب اجلزري  
  .واهللا بكلّ شيء عليم، فإنّ اإلفحام يف مسئلة واحدة ال يوجب نقصاً يف علم العاِلم، األمري
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إنّ شرح العقائد النسفية للعالّمـة سـعد الـدين التفتـازاين مـن       ": شرح العقائد النسفية  "
قد حقّق فيه الشارح عن املـسائل اخلالفيـة حتقيقـاً مل         ، ب املعتمدة املقبولة يف علم الكالم     الكت

وحقّـق منـهج أهـل    ، وأبطل ما متسكّوا بـه مـن الـشبهات   ، يسبقه إليه أحد رد على الفرق الباطلة    
  .السنة بالرباهني القطعية اليت ال يأتيها الباطل ال من بني يديها وال من خلفها

مل يدع قاعدة مـن أصـول العقائـد الدينيـة إالَّ وأيت          " شرح العقائد النسفية   "واحلق أنّ 
فهـو كتـاب فيـه نـور     ،  أومأ إليهاأوعليها ومل يترك من أمهاا ومهماا مسئلة إالَّ وقد صرح ا         

  .ليهواهتموا بالتعليق والتحشية ع، ولذا قد اعتىن به مجاعة كبرية من العلماء الِكبار، وهدى للناس
  :ومن تلك احلواشي

 املتوفّى بعد سنة سـتني ومثـان مئـة       ¼خيايل½ـ حاشية املوىل أمحد بن موسى الشهري ب       -١
  :يقال، وهي مقبولة سلك فيها مسلك اإلجياز ميتحن ا األذكياء من الطالب.من اهلجرة

  :ماخذه
 يف تاريخ وقال،  هـ٩٠٣حاشية ابن أيب الشريف القدسي من تالمذة ابن اهلمام مات سنة       

أمـا بعـد   ½أولـه  " شرح العقائد"ـ سود لحلّيف أواخر رمضان سنة اثنتني وستني ومثان مئة   : تأليفه
  .¼إخل... احلمد ملستاهله

كتـاب فيـه نـور وهـدى للنـاس أرشـدك إىل             " النـرباس "قال فدونك أيها الساري ذا      
  ".شرح العقائد النسفية"املكامن اخلفية من 

  ".حاشية رمضان آفندي"ـحممد وهي مشهوره ب حاشية رمضان بن -٢
 احلنفي املتوفّى سنة اثنـتني  ¼ابن العرس½ـ حاشية الشيخ حممد بن حممد الشهري ب -٣

  .وثالثني وتسع مئة ومن اهلجرة
 حاشية املوىل مصلح الدين مصطفى القسطالين املتوفّى سنة إحـدى وتـسع مئـة              -٤

  ".حاشية الكستلي"ـوهو املشهور ب، ¼إخل... احلمد ملن وجب له الوجود½أوهلا 
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املتـوفّى سـنة   " مـصنفك "ـ حاشية املوىل عالء الدين علي بن حممد املعـروف بـ      -٥
  .مخسني وسبعني ومثان مئة من اهلجرة

 حاشية املوىل عصام الدين إبراهيم بـن حممـد األسـفرائين املتـوىف سـنة مخـس                   -٦
  .وأربعني وتسع مئة من اهلجرة

وهـي حاشـية    ، ¼إخل... احلمد هللا الذي دعانا إىل دار السالم      ½" محاشية العصا "وأول  
تامة لطيفة العبارة دقيقـة اإلشـارة كمـا هـو دأب احملـشي يف مؤلّفاتـه أكـرب حجمـاً مـن حاشـية             

  ".الكستلي"و" اخليايل"
 التحريـر مـع إيفائـه املـراد       يف أوجـز  حاشية املوىل إليـاس بـن إبـراهيم الـسينايب            -٧
  .بأحسن التعبري
مطلـع بـدور الفوائـد ومنبـع      "ـوهي معروفـة بـ    ،  حاشية منصور الطبالوي الشافعي    -٨
  ".جواهر الفرائد
  ".حاشية رمضان"ـ حاشيه املوىل أمحد الربدعي وهي حاشية ممزوجة ك-٩

 علّقهــا ¼إخل... احلمــد هللا الــذي نــصب رأيــات وجــوب وجــوده يف كواهــل½أوهلــا 
  .إبراهيم الشرواين ووصل فيها إىل حبث اإلميانوأهداها إىل السلطان خليل اهللا بن الشيخ 

 حاشية املوىل الفاضل السيد حممد بن محيـد الكفـوي وهـي حاشـية مبـسوطة       -١٠
  .تعرض فيها ألكثر احلواشي

 حاشية العالّمة حممد بن أيب شريف القدسي املتوفّى سـنة مخـس وتـسع مئـة                  -١١
  ".الفرائد يف حلّ شرح العقائد"امسها 

ب الدين أمحد العيين أخذ بعض مـا كتبـه مـن الفوائـد مـن حاشـية               حاشية شها  -١٢
  .شيخه وهو حممد بن أمحد بن علي البهويت بالتماس بعض األعيان

 حاشيه القاضي شهاب أمحد بـن يوسـف احلـصنكيفي الـسندي املتـوفّى سـنة           -١٣
  ".حتفة الفوائد لشرح العقائد"ـمخس وتسعني ومثان مئة مساه ب
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  .الؤ الدين علي العريب املتوفّى سنة إحدى وتسع مئة من اهلجرة حاشية املوىل ع-١٤
 حاشية موالنا حممد حسن السنبلي املتوفّى سنة مخس وثالث عشرة مئـة مـن          -١٥

  ".بنظم الفرائد"وهي معروفة ، اهلجرة
حمتـٍو  " شرح العقائد "ـللعالّمة عبد العزيز الفرهاري وهو شرح جيد ل       " النرباس "-١٦

  .يعة تز ا القلوب واألذهانعلى حتقيقات بد
للشيخ علي بن علي بـن أمحـد      " فرائد القالئد وغرر الفوائد على شرح العقائد       "-١٧

  .البخاري وهو شرح ممزوج مبسوط
 حاشية املوىل حكيم الشاه حممد بن مبـارك القـزويين املتـوفّى يف حـدود سـنة       -١٨

  .عشرين وتسع مئة
  .ريب املتوفّى سنة مثان عشرة وتسع مئة حاشية الشيخ حممد بن قاسم الغ-١٩
  . حاشية املوىل سنان الدين يوسف احلميدي املتوفّى سنة اثنيت عشر وتسع مئة-٢٠

  ".شرح العقائد النسفية"هذا نبذ من احلواشي والتعليقات على 
العالّمة جالل الـدين الـسيوطي واملـوىل علـي بـن      " شرح العقائد"وقد خرج أحاديث   

  .كّي املتوفّى سنه أربع عشرة وألف من اهلجرةحممد القاري امل
  :املصادر واملراجع

الدرر الكامنة يف أعيان "، ١ج" مفتاح السعادة"، ٢ج" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     "
، "الفوائد البهية يف تـراجم احلنفيـة  "و، "بغية الوعاة يف طبقات اللغوين والنجاة   "، ٤ج" املئة الثامنة 

  ".النرباس"، "هدية العارفني" ،٣ج" مقدمة ابن خلدون"، ٦ج" ت الذهبشذرا"، "األعالم"
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  وشرحه" ميزان العقائد"صاحب 
هو الشيخ اإلمـام العالّمـة احملـدث عبـد العزيـز بـن الـشاه ويل اهللا بـن عبـد الـرحيم                       

  .العمري الدهلوي
ة ولد ليلة اخلميس يف اخلامس والعشرين من رمضان املبارك سنة تسع ومخسني ومئ       

  .كما يدلّ عليه امسه املؤرخ غالم حليم، وألف من اهلجرة
حفظ القرآن الكرمي وأخذ العلم عن أبيه الكرمي فقرأ عليه وتـربع يف العلـوم والفنـون                  

وفاق أقرانه يف الفضائل والكمـاالت وختـرج حينمـا كـان عمـره        ، حتى حصلت له ملكة راسخة    
 بيد الشيخ الـشاه فخـر الـدين حممـد اجلـشيت          واخلالفة ،اإلجازةست عشرة سنة وتكرم بعمامة      

فحلّ حمـلّ أبيـه وجلـس جملـسه وتـولّى الـدعوة       ، توفّى أبوه سنة وسبعني ومئة وألف من اهلجرة      
فدرس وأفاد حتـى صـار مقـصد العلمـاء والطـالّب      ، واإلرشاد وكان يرغب إىل التدريس واإلفادة   

 الظمأن علـي  ورد عليه ووردواذوا عليه وتلم، وقصد إليه الناس على كلّ ضامر من كلّ فج عميق         
وصارو نوابغ الدهر يف خمتلـف اـاالت   ،  من مناهل علومه ومعارفه حق االرتواء     فارتووا، املاء

ــى قــال قائــل ، مــن العلــم والفــنسلــسلةتــصل : تالميــذه يف عــدد كــثري ال ميكــن إحــصائهم حت 
  :ومن أشهر تالميذه، إليه يف علم احلديث الشريف" اهلند"االكتساب ألغلب علماء 

  . األمحدي املارهروي قدس سره العزيزرسولالعالّمة الكبري قطب العامل الشيخ السيد آل ) ١(
  .العالّمة فضل حق العمري اخلري آبادي) ٢(
  .العالّمة املفيت صدر الدين خان رمحه اهللا تعاىل) ٣(
  .العالّمة الشاه فضل الرمحن غنج املراد آبادي قدس سره) ٤(
  .الشيخ الشاه غالم علي بن أخ الشيخ العالّمة خمصوص اهللا رمحه اهللا) ٥(
  .الشيخ الشاه سالمة اهللا الكشفي البدايوين رمحه اهللا) ٦(
  .العالّمة الشاه أبو سعيد اددي رمحه اهللا) ٧(
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  .العالّمة منور الدين الدهلوي رمحه اهللا) ٨(
مات جلية يف نشر التعاليم اإلسـالمية وإشـاعة         وهؤالء العلماء األجالّء كلّهم قد قاموا خبد      

وقاوموا مجيع ما أثري من الشبهات والفـنت حـول   ، األصول الدين على منهح أهل السنة واجلماعة   
إلضـالل  " اهلنـد "عقائد املسلمني كفتنة الوهابية اليت توالها إمـام الطائفـة إمساعيـل الـدهلوي يف         

ــق احملــدث الــدهلوي عارضــوا فتنــة الوهابيــة حــق  فتالميــذ ، عامــة املــسلمني عــن ســواء الطري
وجاهـدوا يف هـذا الـسبيل باللـسان والقلـم حتـى أنقـذوا النـاس عـن مكائـد الوهابيـة                      ، املعارضة
  .ودسائسهم

واحملدث الدهلوي كان متصلّباً يف الدين شديد املالزمة آلثار أهل الـسنة واجلماعـة      
داً لإلمام األعظم أيب حنيفة رضي اهللا تعاىل عنـه منكـراً   متقيداً باألصول األشعرية واملاتريدية ومقلّ    

أدلّ دليـل عليـه رد يف هـذا      " حتفة اإلثين عشرية  "وكتابه  ، على البدعات واملنكرات أشد اإلنكار    
     ا أثـار إمساعيـل   ، وقلع أصول أباطيلهم بأدلّة قطعية    ، الكتاب على معتقدات الروافض أبلغ الردولَم

ــشب ــشكوك وال ــة املــسلمني وأضــلّهم الــدهلوي ال ــة  ، هات وفــنت عام ــد لألِيم ــع ربقــة التقلي وخل
أطلـع احملـدث      ، وجعل رسوم أهل السنة واجلماعه كفراً وشركاً      ، اتهدين يف الشرع  

               ى همالغضب وأنكروا عليه أبلغ اإلنكار حت وسائر أعضاء العشرية على ضالالته غضبوا عليه أشد
 كتاباً مستقال يف الرد على ضاللته كما صنف يف الرد على الروافض احملدث الدهلوي أن يصنف   

وِمما يـدلّ علـى غـضبه       ، لكن منعه ضعف بصره وازدياد مرضه يوماً فيوماً       ، "حتفة اإلثين عشرية  "
ومل يعط إمساعيل الدهلوي شيئاً مع أنـه كـان مـن    ، أنه وهب أمواله أسباطه وغريهم وملكم إياها      

وللمحدث الدهلوي تصانيف كثرية تدلّ على براعته ونبوغـه يف    . كان ابن أخيه   بل، أعضاء عشرية 
  :العلوم الدينية والفنون العقلية أشهرها

وهو يف جملـدات كبـار      ، بالفارسية" فتح العزيز "ـتفسري القرآن الكرمي املسمى ب    ) ١(
  .ومل يبق منها إالَّ جملّدان من أول وآخر، "اهلند"ضاع معظمها يف ثورة 

  .يف جملّدين" الفتاوى يف املسائل املشكلة) "٢(

 الدهلوي
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وهو كتـاب حافـل يف املوضـوع أيت         ، يف الرد على الروافض   " حتفة إثنا عشرية  ) "٣(
  .فيه بأحباث مل يسبقه إليها أحد

  .وهو فهرس كتب احلديث وتراجم أهلها ببسط وتفصيل" بستان احملدثني) "٤(
  .الغةمنت متني يف علوم الب" ميزان البالغة) "٥(
األوىل تتعلّـق   ، فيـه ثـالث مقـاالت وخامتـة       ، لعلّه ميـزان العقائـد    " ميزان الكالم ) "٦(
  .واخلامتة تتعلّق مبسائل شتى، والثالثة تتعلّق باملعاد، والثانية تتعلّق بالنبوات، باإلهليات

ــد ) "٧( ــزان العقائ ــه املغلقــات وحــلّ    " شــرح مي ــد أوضــح في وهــو شــرح جــامع ق
  .دلّة قوية على كلّ عقيدة ونقح املسائل حق التنيقحوأقام أ، املبهمات

  .رسالة يف تفضيل اخللفاء بعضهم على بعض" السر اجلليل يف مسئلة التفضيل) "٨(
  .رسالة جيدة يف ذكر شهادة احلسنني الكرميني رضي اهللا تعاىل عنهما" سر الشهادتني) "٩(
  ".رسالة له يف األنساب) "١٠(
  ".اءرسالة يف الرؤي) "١١(

  :فمنها، وله مصنفات يف املنطق واحلكمة أيضاً
  .رسالة" حاشية على مري زاهد) "١(
  ".مري زاهد على مالّ جالل"حاشية على ) ٢(
  ".مري زاهد على شرح املواقف"حاشية على ) ٣(
  .للصدر الشريازي" شرح هداية احلكمة"حاشية على ) ٤(

لكـن ال يـسعها املقـام       ، ثري من القـصائد   وكان شاعراً جيداً يف العربية والفارسية له ك       
توفّي رمحه اهللا تعاىل بعد صالة الفجر يوم األحد الـسابع مـن شـوال سـنة تـسع وثالثـني ومـأتني            

  .عند مرقد والده" دهلي"ودفن مبدينة ، وألف من اهلجرة
  .١٥٧ص" سوانح أعلى حضرت "٣٦١يف اهلامش ص" تذكرة مشايخ قادرية: "املاخذ
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  ىل وتقدسبامسه ومحده تعا

  "مجع الفرائد بإنارة شرح العقائد"صاحب 
  ـه١٤                ٢٢                                    

  فضيلة األستاذ صدر الورى القادري املصباحي
  "أعظم جره" "مباركفور"ـأستاذ اجلامعة األشرفية ب

 الفضيلة باجلامعـة    حممد سليم الربكايت الربيلوي املتعلّم بالسنة األخرية لصف       : أعده
  ".أعظم جره" "مباركفور"األشرفية 

  .صدر الورى بن احلاج عبد احلميد بن احلاج دين حممد: امسه ونسبه
قد تولّد يف سنة اثنتني وسـبعني وتـسع مئـة بعـد األلـف مـن املـيالد                   : مولده ومنشأه 

" اهلنـد " "ر براديشأت) "بسيت(من مديرية سنت كبري نغر " منهدوبار" يف أسرة دينية بقرينة    ١٩٧٢
  .ونشأ وسكن هناك

بدأ تعلّمه بالقرآن الكرمي والكتب األردية والعربية والفارسية اإلبتدائيـة   : حياته وتعلمه 
للــشيخ مــصلح الــدين الــسعدي الــشريازي " بوســتان"و" گلــسان"و" امليــزان"و" حنــو مــري"مــن 

افت حسني املـصباحي وغـريه   على األستاذ شر" منهدوبار"ـبدارالعلوم ألهل السنة مشس العلوم ب 
  .بكلّ رغبة ونشاط

وكانت تبدؤ عليه من صغره أثار السعادة واخلري فلم ميض كـثري زمـن حتـى بـرع يف           
" مبـاركفور "ثُـم ارحتـل إىل   ، اللغة األرديـة والفارسـية والقواعـد اإلبتداييـة مـن النحـو والـصرف           

 أو لفنون الرائجـة مـن جهابـذة العلـوم          ليأخذ العلوم املتداولة  " اهلند"يو يب   " أعظم جره "مبديرية  
والفنون فالتحق باجلامعة األشرفية بالصف الثاين يف سنة ثالث ومثانني وتسع مئة بعد األلف مـن        

فلم ميض كثري من الزمان حتى طار صـيت ذكائـه وفطائتـه وقـوة حفظـه وبـذل           ، ١٩٨٣امليالد  
دث الكبري فضيلة العالّمـة الـشيخ ضـياء    قال احمل، جهده يف سبيل أخذ العلوم والفنون يف اجلامعة   
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املصطفى القادري حفظه اهللا تعاىل تعريفاً بـه يف مجـع حاشـد مـن العلمـاء والطـالّب إنّ مثلـه ال          
  .ينجبه الزمان إالَّ بعد عشرات أعوام

وأخـذ العلـوم املتداولـة    ، إنّ فضيلة األستاذ قد مكـث يف هـذه اجلامعـة سـبعة أعـوام              
ق منهجها الدراسي جبد واجتهاد وفهم واتقان من نوابـغ علمـاء اجلامعـة    والفنون الرائجة على وف  

وحنن نذكر أمساء هؤالء العبـاقر الـذين   ، وكبار فضالئها وحذاق املدرسني يف الدرس والتدريس     
  :أخذ منهم احملشي املؤقّر العلوم املتداولة يف ما يلي

  . املصطفى القادري املصباحياحملدث الكبري ممتاز الفقهاء فضيلة العالّمة ضياء) ١(
  .فضيلة العالّمة عبد الشكور الكياوي املصباحي) ٢(
  .شيخ القرآن فضيلة العالّمة الشيخ عبد اهللا خان العزيزي املصباحي) ٣(
  .األستاذ احملقّق فضيلة العالّمة الشيخ حممد أمحد األعظمي املصباحي) ٤(
  .فضيلة الشيخ أسرار أمحد األعظمي املصباحي) ٥(
  .فضيلة الشيخ حممد نصري الدين البالموي املصباحي) ٦(
  .فضيلة الشيخ املفيت حممد نظام الدين الرضوي املصباحي) ٧(
  .فضيلة الشيخ إعجاز أمحد األعظمي املصباحي) ٨(
  .فضيلة األستاذ عبد احلق الرضوي املصباحي) ٩(
  .فضيلة األستاذ حممد مشس اهلدى خان الرضوي املصباحي) ١٠(
  .فضيلة األستاذ غالم حسني املباركفوري املصباحي) ١١(
  .أستاذ القراء حضرة املقري أبو احلسن املصباحي حفظهم اهللا تعاىل) ١٢(

وخترج على أيدي الشيوخ الكرام وأساتذته العظام مبناسبة عرس حافظ امللة والـدين      
رمحه اهللا  ـ  ه١٣٩٦/ ـ ه ١٣١٢العالّمة الشاه عبد العزيز احملدث املراد آبادي مؤسس اجلامعة          

 من ١٩٨٩ دمسرب سنة ٣٠ من اهلجرة املصارف   ١٤١٠تعاىل يف أول شهر مجادي اآلخرة سنة        
  .امليالد وأخذ الشهادة النهائية بالدرجة املمتازة
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  :على كرسي التدريس
، فـادة لَما فرغ من حتصيل العلوم العقلية والنقلية ومعرفة األصول والفروع توجه إىل التدريس واإل    

فاختاره أستاذه اجلليل ومؤسس اجلامعة األجمدية الرضوية احملدث الكبري فضيلة العالّمـة ضـياء               
" غوسـي "ـاملصطفى القادري املصباحي حفظه اهللا تعاىل مدرساً باجلامعـة األجمديـة الرضـوية بـ          

  .وقد ظل فيها ستة أعوام يدرس الدراسات العليا بكلّ رغبة، "مئو"مديرية 
رئـيس  " أعظـم جـره   "مديريـة   " مبـاركفور "ـ مدرسـاً إىل اجلامعـة األشـرفية بـ         ثُم دعاه 

،  من املـيالد   ١٩٩٦جملسها اإلداري عزيز امللة العالّمة الشاه عبد احلفيظ حفظه اهللا تعاىل سنة             
ومييـل إليـه   ، فال يزال يدرس فيها الدراسات العليا من العلوم الدينية والفنون العقلية حق التدرسـي     

ولذلك حصل ،  ألخذ املطالب العلمية والفكرية فيلقى إليهم حتقيقات نادرة بطريق بديع      الطالّب
وذلك فضل  ، له مكانة رفعية مرموقة يف جمال التعليم والتحقيق والتفهيم والتدريس يف مدة قصرية            

  .اهللا يؤتيه من يشاء
ونظراً ثاقبـاً وفهمـاً   وإنه من أفاضل الشبان يف هذا العصر لقد رزقه اهللا تعاىل ذهناً متيناً     

شـرح  "كامالً يف الفقه واألصول وعلم الكـالم ومباحثـه ومـسائله كمـا يظهـر مـن تعليقاتـه علـى              
ولـه شـغف زائـد بـالعلم والتحقيـق وملكـة بديعـة يف العلـوم             ، ومقاالته ومؤلّفاته األخرى  " العقائد

  .املتداولة ويد طوىل يف األدب العريب
ديد االعتصام بالكتاب والسنة وسلف األمـة متـصلّب     وإنه من أهل السنة واجلماعة ش     

ويـرد علـى الفـرق الـضالّة وأهـل البـدع       ، يف الدين املتني حيقّق معتقدات أهل الـسنة واجلماعـة         
وأقـوال علمـاء اإلسـالم واملـسلمني     ، واألهواء بالـدالئل والـرباهني يف أضـواء القـرآن واحلـديث           

لعقائد احلقّة كما يظهر من مؤلّفاته ومقاالته خاصة مـن   ذيله ملقاومة سهامهم الباطلة إىل ا  ويشمر
  .تعليقاته على هذا الكتاب

 -ـه١٢٧٢(وحيب ادد األعظم اإلمام األكرب الشيخ أمحد رضا القادري الربكايت         
 من امليالد ١٩٨٧وألجل ذلك بايع يف زمن التعليم سنة ،  عليه رمحة الباري حبا جما  )ـه١٣٤٠
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اج اإلسالم واملـسلمني فـضيلة العالّمـة الـشاه املفـيت أختـر رضـاخان القـادري                   ت حفيدهعلى يد   
  .األزهري حفظه اهللا تعاىل يف السلسلة العالية القادرية

وقد أجازه للقرآن واحلديث احملـدث الكـبري ممتـاز الفقهـاء فـضيلة العالّمـة املفـيت              
يت عبـد احلكـيم شـرف القـادري         ضياء املصطفى القادري حفظه اهللا الباري والعالّمة الشيخ املف        

  .أدام اهللا تعاىل ظله علينا
  :إنتاجه العلمي

له مقاالت هامة ورساالت قيمـة حـول عنـاوين متنوعـة علميـة وفكريـة قـد صـدرت                  
  :ومن أهم انتاجه ما يلي، باللغة العربية واألردية" اهلند"وطبعت يف جمالّت مؤقرة من 

                 ( .امنا األعظم أيب حنيفة استعراض حتقيقي الام الرأي على إم -١
                     (  

فقاهة صدر الشريعة العالّمة أجمد علي األعظمي رمحه اهللا يف ضوء الفتاوى  "-٢
  )                                    ( ".األجمديه

. لإلمام الطحاوي"  معاين اآلثاراألضواء على تعليقات صدر الشريعة على شرح "-٣
)             ٓ                (  

، "ز اإلميان يف ترمجة القرآنـكن" استعراض حتقيقي ِلما أثري من الشبهات حول -٤
  .لإلمام ادد أمحد رضا خان القادري

  )                                   ( ".نزهة القاري والرد على منكري التقليد "-٥
  )                    ۔        ( ".نظرة على الرحلة إىل القمر يف اإلسالم "-٦
  ) ِ                   ( ".احملدث الكبري حياته وخدماته "-٧
  )؟                        ( ؟ "هل جيوز التصغري يف حضرة الرسالة "-٨
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  .دم جواز التصغري يف حضرة الرسالة بأدلّة قويةهذه رسالة جامعة علمية نادرة قد أثبت فيها ع
ولعل اهللا حيـدث بعـد   ، وله مقاالت وكتب أخرى مل تطبع إىل اآلن مع كثرة فوائدها         

  :ذلك أمر منها ما يلي
 .للـسيد الـشريف علـى بـن حممـد بـن علـي اجلرجـاين         " شرح حواشي القطيب  ) "١(

  )ـه٨١٦/ ـه٧٤٨(
للمجـدد األعظـم اإلمـام أمحـد      " بيل اإلـامني  منري العني يف حكم تق    "وقد حول   ) ٢(

  .رضا خان القادري عليه رمحة الباري من األردية إىل العربية السهلة الفصيحة
العطايـا النبويـة يف الفتـاوى    "وقد قام جبمع نبذ من الفوائد احلديثية وتعريبها من          ) ٣(

فـضيلة املفـيت   " ح البخـاري صحي"بأمر شارح ، لإلمام األكرب الشاه أمحد رضا القادري " الرضوية
لكن قد انقطعت سلـسلة اجلمـع والتعريـب بعـد           ، حممد شريف احلق األجمدي رمحه اهللا تعاىل      

  .وفاة الشيخ رمحه اهللا
  )ـ ه١٤٢٢:(مجع الفرائد بإنارة شرح العقائد

إين قد تصفحت هذه التعليقات ووقفت على كلّ فصل منها خالل تـصحيح الـربوف            
ا كـثرياً مـن الفوائـد الغاليـة لطلبـة املـدارس اإلسـالمية؛ ألنّ فـضيلة         فوجـدت فيهـ   ، وبياض الطبع 

األستاذ وقد أوضح مباحث الكتاب إيضاحاً تاما بألفاظ سهلة أو أساليب جيـدة مـع مـا أورد فيـه         
الفرق الضالّة من هذا الزمان من الوهابية والديابنة يف ضمن شـرح مـسائل علـم الكـالم      من عقائد 

وأتــى يف مواضــع عديــدة بتحقيقــات العلمــاء احملقّقــني مــن أهــل الــسنة  ، بليغــاًورد علــيهم ردا 
  .واجلماعة

  . املتضادة يف املسائل اخلالفيةاألقوالوأيضاً قد أيت باجلمع بالتطبيق بني 
قصارى القول إنّ هذه التعليقات جامعة موضحة مفهمة تدلّ على غـرارة علمـه وقـوة              

وهلا مكانة منيعـة رفيعـة كمـا يراهـا جهابـذة       ،  على اللغة العربية   استدالله وحسن التقاطه واقتداره   
  .فنذكر هاهنا انطباعام يف هذه التعليقات، العلوم والفنون



 

#  

٤٠  

   

"  !  

  "مجع الفرائد بإنارة شرح العقائد"تقريظات على 
  ـ                                              ه ١٤٢٢

لعالّمـة املفـيت ضـياء املـصطفى القـادري      احملدث الكبري ممتاز الفقهاء فـضيلة ا   ) ١(
  ".مبارك فور"شيخ احلديث ورئيس هيئة اإلفتاء اجلامعة األشرفية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
إنّ أساس الدين احلق إنما هو العقائد القطعية اليقينيـة الـيت تبـين يف علـم الكـالم وإنّ                     

قبولـة املتداولـة يف علـم الكـالم لـدى           كتاب يعد ويعتـرب مـن الكتـب امل        " شرح العقائد النسفية  "
، وإنّ هذا الكتاب جامع موجز حمتٍو على األدلّـة القويـة والـرباهني املـستقيمة              ، العلماء والطالّب 

وقد أدخله أرباب احللّ والعقد يف املقررات الدراسـية مـن املـدارس اإلسـالمية وأقـوال العلمـاء                  
تنقيحات والفوائد اليت أتوا ا والزيـادات مـن         املتكلّمني واألحبات والتحقيقات والترجيحات وال    
فتحتـاج إىل  ، ولكنها معقدة يف بعـض مواضـع  ، الشارح منظومة يف الكتاب بسلك عبارات رشيقة      

وما عليها من التعليقات واحلواشـي الرائجـة يف هـذا العـصر       ، حلّ املعضالت وكشف املبهمات   
  .حة مفهمةفال بد هلم من حاشية جامعة موض، غري كافية للطالّب

واحلمدهللا على أنه قام ا الفاضل األعز صاحب النظر الثاقب والفكر القـومي األسـتاذ     
وبـالنظر يف احلاشـية تظهـر قـوة     ، صدر الورى القادري سلّمه اهللا تعاىل قياماً حسناً بأسلوب جيـد  

تامـاً وأن   ه وأدعـو اهللا سـبحانه وتعـاىل أن يـرزق احلاشـية قبـوالً                ،حتقيقه ووسعة علمه وبصريت   
  .جيعل إفادا عامة شاملة

  الفقري إىل ربه النصري
  ضياء املصطفى القادري غفر له

  .١٤٢٢ذي القعدة سنة ١١
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الباحت اإلسالمي الكبري األسـتاذ احملقّـق فـضيلة العالّمـة حممـد عبـد احلكـيم               ) ٢(
  ".باكستان" "الهور"شرف القادري رئيس هيئة التدريس باجلامعة النظامية 

  اهللا الرمحن الرحيمبسم 
  !أما بعد، حنمده ونصلي ونسلّم على رسوله الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني

ورئيـسها  ، "مبـارك فـور  "فمن حسن سعاديت أين تـشرفت بزيـارة اجلامعـة األشـرفية             
ووفقنا مجيعـاًً لنـشر دعـوة اإلسـالم      ، بارك اهللا تعاىل فيها وفيهم    ، وأساتذا وجم غفري من طالا    

أكرب جامعات أهـل  " مبارك فور"واحلق أنّ اجلامعة األشرفية ، ا وجلميع إخواننا املؤمنني وغفر لن 
  . ال زالت أنشطتها جارية مشكورة"اهلند"ـالسنة واجلماعة ب

باللغة العربية واليت ألّفهـا     " حاشية شرح العقائد  "ويف أثناء القيام باجلامعة اطّلعت على       
 الـورى حفظـه اهللا تعـاىل ورقـاه إىل ذروة مرضـياته أسـتاذ             ومجعها أخونا الفاضـل العالّمـة صـدر       

ا يـسر   وممـ ، واقتداره على اللغـة العربيـة      فسررت حبمد هللا على حسن التقاطه     ، اجلامعة األشرفية 
مجيع إخواننا من أهل الـسنة واجلماعـة أنّ جلنـة األسـاتذة تعـتين بوضـع احلواشـي علـى بعـض                   

وشكر مـساعيهم ووفقنـا مجيعـاً       ،  أجنح اهللا تعاىل جهودهم    الكتب اليت تدرس باجلامعات الدينية    
مل حيبه ويرضاه وصلّى اهللا تعاىل على حبيبه وصفيه سيدنا وموالنا حممد طـب القلـوب ودوائهـا                 
وعافية األبدان وشفائها ونـور األبـصار وضـيائها وراحـة األرواح وصـفائها وعلـى آلـه وأصـحابه             

  .وعلماء أمته أمجعني
  بد احلكيم شرف القادريرقمه حممد ع

  باكستان" الهور"أستاذ احلديث الشريف باجلامعة النظامية الرضوية 
  م٢٠٠٠ من أكتوبر ٣١ ـ ه١٤٢١ من شعبان ٣

فضيلة الشيخ العالّمة أبوبكر بن أمحد األمـني العـام جلميعـة علمـاء أهـل الـسنة                   ) ٣(
مية كـارنتور كـاليكوت كـرياال       وجلامعة مركـز الثقافـة الـسنية اإلسـال        ، "اهلند"واجلماعة بعموم   

  ".اهلند"
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والعاقبـة للمـتقني والـصالة والـسالم علـى أشـرف املرسـلني              

  :وعلى آله وصحبه الفائزين أما بعد
كتـاب متعـارف مـشهور بـني     " شرح العقائد النـسفية "فإنه ِمما ال شك فيه أنّ كتاب     

بة العلـم يف كافّـة أحنـاء العـامل والكتـاب يعـاجل مبـادي العقيـدة اإلسـالمية بالطريقـة                    العلماء وطل 
الصحيحة حبيث ال يـستغين عـن االعتمـاد عليـه أحـد يريـد دراسـة املبـادي اإلسـالمية بالوجـه                        

، والكتاب املذكور مدرج يف املناهج الدراسية يف مجيع املدارس اإلسالمية عرب العامل      ، الصحيح
وقـد قـام أخونـا الفاضـل صـدر          ، شرات من الكتب يف شرحه وتفـسريه وتوضـيحه        وقد صنفت ع  

وقـد طالعـت   ، الورى القادري املصباحي أستاذ اجلامعة األشرفية بالتعليق القيم على الكتاب هذا         
تعليقاته وحويت على مضموناا فوجدا تعليقات قيمة مفيـدة جـدا لطـالّب العقيـدة اإلسـالمية                 

" شرح العقائد النسفية"شر وأرجوا ِمن الطلبة الكرام أن يعتمدوا عليها يف فهم          وجديرة بالطبع والن  
، وكذلك أمتنى لألخ الفاضل مزيداً من التوفيق للقيام مبا فيه خري وصـالح لإلسـالم واملـسلمني                 

  .واهللا ويلّ التوفيق وهو نعم املوىل ونعم النصري
  أبوبكر بن أمحد



 

  

  
  

  .......)٣(سجبالل ذاته وكمال صفاته، املتقد )٢(داملتوح )١(احلمد هللا
                                                

ىل واقتـداًء  أردف التسمية بالتحميد يف مفتتح الكالم اتباعاً لكـالم اهللا سـبحانه وتعـا             ] احلمد هللا [ :قوله  )١(
 ¼بـسم اهللا ½ـكلّ أمر ذي بال مل يبدأ فيـه بـ  ½: فقد قال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم، مبا ورد يف األحاديث   

 ومبعناه أخرج اإلمام أمحد بطريق الزهري عـن أيب سـلمة        ،، واحلديث تلقّته العلماء بالقبول    ¼فهو أبتر 
كالم أو أمر ذي بال ال يفتح بذكر اهللا عزوجل كلّ  ½عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه مرفوعاً ولفظه          

، ¼فهـو أجـذم  ¼ احلمد هللا½كلّ كالم ال يبدأ فيه بـ½: ، وقال عليه الصالة والسالم¼فهو أبتر أو قال أقطع   
 سائياالبتداء؛ ألنّ االبتـداء يف حـديث التـسمية حممـول     ، رواه أبو داود والن وال تعارض بينهما يف حق

 يث التحميد على اإلضايفّ، أو علـى العـريفّ، أو يف كليهمـا علـى العـريفّ حيـث          ويف حد ، على احلقيقي
   ١٢. أورد التسمية والتحميد كليهما قبل املقصود

 ¼توحد بذاته½:  يقال¼التوحد½الظاهر أنّ الباء صلة     : يايلقال العالّمة اخل  ] املتوحد جبالل ذاته  : [قوله  )٢(
 أو الذات اجلليلة ، جبالل الذات عدم شركة الغري يف جالل الذاتتفرد به واستقلّ، فمعىن التوحد  : أي

فحينئـذ  ، وحيتمـل أن يكـون للمالبـسة      ، )فإنّ املراد به الصورة احلاصـلة      (،على ج حصول الصورة   
صـار حجـراً بـال عمـل     : أي¼ حتجر الطـني ½: بدون صنع كما يف قوهلم  ،  إما للصريورة  ¼التفعل½صيغة  

 اسـتحال يف شـانه تعـاىل حيمـل علـى      ولَمـا ، التكـون والتولّـد، وإمـا للتكلّـف       ومنه  ، من الغري ومدخل  
فمعىن التوحد جبالل الذات االتصاف بالوحدة الذاتية أو الكاملة ،  كما قيل يف املتكبر وحنوه،الكمال

،  العظمة وأيضاً اهليئـة املوجبـة للخـوف والعظمـة    ¼اجلالل½و. انتهى كالمه، مع مالبسة جالل الذات   
  ١٢. وكثرياً ما يعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه،  النفس والشخص¼الذات½و

إذا ¼ قدس½: ويقال، إذا ذهب فيها وأبعد¼ قدس يف األرض½من ] املتقدس يف نعوت اجلربوت : [قوله  )٣(
نعت وهـو   مجع ¼النعوت½و، والتقدس التنـزه عن كلّ سوء، طهر؛ ألنّ مطهر الشيء مبعده من األقذار      

 هـو   ¼اجلـرب ½و، من أوزان املبالغة  ¼ فعلوت½ من اجلرب على زنة      ¼اجلربوت½و، الوصف وما يوصف به   
واإلضـافة يف نعـوت     . إذا قهره عليه  ¼ جرب فالناً على األمر   ½:  يقال م،ويطلق على القهر  ، العظمة والرفعة 

 إىل الـصفات الثبوتيـة مـن     ¼صـفاته ½الظاهر أنّ الشارح أشار بلفظ      ، اجلربوت إضافة املسمى إىل امسه    
      Å 
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ه على نبي )٣(والصالة، )٢(ومساته شوائب النقص )١(اجلربوت عن يف نعوت
دحمم ٤(داملؤي( وعلى آله ناته،بساطع حججه وواضح بي)٥(...............  

                                                

 تعـاىل لـيس جبـوهر وال    أنـه : إىل الصفات الـسلبية يعـين     ¼ نعوت اجلربوت ½العلم واحلياة وغريها، وبـ     
  .على ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل، عرض

 التنــزيل  يف،  وهـو اخللـط    ¼الشوب½مجع شائبة من    ، ¼املتقدس½متعلّق بـ ] عن شوائب النقص  : [قوله  )١(
  ١٢.  ضد الكمال¼النقص½و، ]٦٧: الصافات[﴾حِميٍم ِمن لَشوبا علَيها لَهم ِإنَّ ثُم﴿ :العزيز

واحلاصل أنّ صفاته تعاىل بريئـة     ، ¼النقص½مجع مسة وهي العالمة، والضمري يرجع إىل        ] مساته: [قوله  )٢(
  ١٢.منـزهة عن كلّ نوع من شوائب النقص و عالماته

: يف التنــزيل العزيـز    ، هي مبعىن الدعاء وطلـب الرمحـة      ، ¼احلمد½ عطف على    بالرفع] والصالة: [قوله  )٣(
لكنها إذا نسبت إىل اهللا سبحانه جتـردت عـن          ، ]١٠٣: التوبة[﴾لَهم سكَن تكصالَ ِإنَّ علَيِهم وصلِّ﴿

 اللّهـم عظّمـه يف   :، ومعىن الصالة على النيب صلّى اهللا عليه وسـلّم         وتراد ا الرمحة جمازاً   ، معىن الطلب 
 ،ويف اآلخرة شفّعه يف أمته وضـاعف أجـره و مثوبتـه      ، الدنيا بإعالء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته      

  ١٢. كذا يف بعض احلواشي

، مـن سـطوع  ¼ سـاطع ½و، املنصور يف دعـوى الرسـالة  : من التأييد أي  ] املؤيد بساطع حججه  : [قوله  )٤(
إنّ االحتمـاالت   : الـسيالكويت  قـال    ،ي الدليل املثبت للحق   مجع حجة وه  ¼ احلجج½و، وهو االرتفاع 

إما أن يكون هللا أو للنيب عليه الـسالم وعلـى كـال التقـديرين إمـا أن             ¼ حججه½هاهنا أربعة؛ ألنّ ضمري     
فعلـى تقـدير كـون    ، أو إضافة الـصفة إىل موصـوفها      ¼ نِم½مبعين  ¼ احلجج½إىل  ¼ الساطع½يكون إضافة   

املؤيد بساطع من بـني   :يد أنّ آية نبينا أعظم من آيات سائر األنبياء؛ إذ يصري املعىن الضمري هللا تعاىل يف   
و على تقدير أن يكون الـضمري حملمـد عليـه الـسالم ينبغـي أن حيمـل إضـافة        ، مجيع حجج اهللا تعاىل 

م مؤيـد  على إضافة الصفة إىل املوصوف، ليفيد التمدح بأنّ نبينـا عليـه الـسال           ¼ احلجج½إىل  ¼ الساطع½
   إذ سائر األنبياء؛ خيلو عن هذا التمدحأنهف، ¼نِم½خبالف ما إذا كانت مبعىن ، حبجج مجيعها ساطعة

  ١٢. مؤيد حبجة ساطعة من بني مجيع حججهم

أبـدلت الثانيـة   ، فأبدلت اهلـاء مهـزة فتوالـت مهزتـان    ، بداللة أهيل، ¼أهل½ قيل اآلل أصله   ]آله[: قوله  )٥(
، واختلف يف آل النيب صـلّى   ¼آل احلجام ½: فال يقال ، له يف األشراف وأوىل اخلطر    ، وخص استعما  ألفاً

      Å 
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لشرائع علم ا )٤(مبىن )٣(فإنَّ! وبعد . ومحاتهطريق احلق )٢(داةه ،)١(وأصحابه
  ..............................................................واألحكام،

                                                

وذا املعىن ،  أتباعه:وقيل،  أمته:وقيل، بنو هاشم وبنو املطّلب املسلمون: اهللا تعاىل عليه وسلّم فقيل
 خـان الربيلـوي   يقال للشيخ الكبري القطب الرباينّ املفيت األعظم يف اهلند العالّمة الشاه مـصطفى رضـا          

 عـن  "كنــزالعمال "وقد روي يف منتخب    ، متبع أحكام اهللا تعاىل   : أي، ¼آل الرمحن ½ :قدس سره العزيز  
  ١٢. ¼آل اهللا آل القرآن½أنس رضي اهللا تعاىل عنه 

وهـذا عنـد مـن جيـوز مجـع         ، "املطـول "ذكـره يف    ، كطاهر وأطهار ،  مجع صاحب  ]أصحابه[: قوله  )١(
، ¼ـر وأـار  ½ـكبسكون احلاء ، وأما عند من ال يقول به فهو إما مجع صحب، ¼أفعال½ على   ¼فاعل½

واملـستعمل يف  ، ¼منـر وأمنـار   ½ـك،  حبذف األلف  ¼صاحب½خمفّف  ،  بكسر احلاء  ¼صحب½أو مجع   
،  به ومات على اإلميانوهو من رأى النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم مؤمناً، ¼الصحايب½موضع مفردها 

ى كعبد اهللا بن أم مكتوم رضي اهللا ، فيشمل الصحايب األعٰم أو حكميةً أن تكون الرؤية حقيقيةً   أعم من 
  ١٢. "حلّ املعاقد" كذا يف ،تعاىل عنه

 بالضم مجع هـاد وحـام مـن    ¼احلماة½ و ¼اهلداة½: "النرباس" قال يف    ]هداة طريق احلق ومحاته   [: قوله  )٢(
وجيوز أن يكون اهلـداة هـم اآلل، واحلمـاة       ، ل واألصحاب معاً  ومها نعتان لآل  ، احلماية وهو احلفظ  

 بيانية مبعىن أن يكون املـضاف إليـه      ¼طريق احلق ½واإلضافة يف   . هم الصحابة على اللف والنشر انتهى     
فكـأنّ اإلضـافة حتتمـل    ،  للمضاف، فـال ينـايف كونـه إضـافة العـام إىل اخلـاص الـيت تكـون الميـة          بياناً

  ١٢. الوجهني

 بطريق تعويض الواو أو على تقديرها يف نظم الكالم    ، ¼أما½ هذه الفاء إما على توهم       ]وبعد فإنّ [: قوله  )٣(
 ١٢. "املفتـاح "كمـا وقـع يف عبـاره    ،  ال مانع مـن اجتمـاع الـواو مـع أمـا            أنهعنها بعد احلذف على     

  ."اخليايل"

 وهـي ،  مجـع شـريعة  ¼الشرائع½و،  عليه غريه ما يبىن   بالفتح ¼املبىن½ ]إخل... مبىن علم الشرائع  [: قوله  )٤(
 الظاهر ثُم، وقد يسمى كلّ مسئلة من الدين شريعة، ويف عرف املسلمني دين اإلسالم، يف اللغة الطريق

  م ـوزع، ر ذا االسمـا أشهه؛ ألـأنّ املراد بعلم الشرائع واألحكام هو أصول الفقه وفروع
  ."نرباس" ١٢. لفقه، وبعلم األحكام فروعهبعضهم أنّ املراد بعلم الشرائع أصول ا
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املوسوم ، التوحيد والصفات )٢( هو علمقواعد عقائد اإلسالم )١(وأساس
 وإنّ . غياهب الشكوك وظلمات األوهامعن )٣(، املنجي¼الكالم½ـب

علماء اإلسالم،  )٥( قدوة،ام لإلمام اهلم¼العقائد½ى بـاملسم )٤(املختصر
                                                

وهـي  ،  مجـع قاعـدة  ¼القواعـد ½ أصـل كـلّ شـيء ومبـدؤه، و         ¼األساس½] إخل... أساس قواعد [: قوله  )١(
ة اليت تنطبق على جزئيـات  القضية الكلّي: راد هاهنا، ال املعىن االصطالحي أي  األساس يف اللغة وهو امل    

وأساس العقائد اإلسالمية هو الكتاب والسنة؛ ألنّ العقائد وإن كان العقل  :السيالكويتموضوعها، قاله 
وإالّ ،  يف إثباا وال يتوقّف إثباا علـى الـشرع جيـب أن تؤخـذ مـن الكتـاب والـسنة ليعتـد ـا                  كافياً

  ١٢. لكانت كمسائل احلكمة اإلهلية الصرفة اليت ال تصلح لالعتداد

وفيـه  ، علم يبحث فيه عن مسائل توحيد الواجب سـبحانه وصـفاته          : أي] إخل... علم التوحيد [: قوله  )٢(
  ١٢. إشارة إىل أنّ موضوع علم الكالم ذات اهللا تعاىل وصفاته

، يف  ¼التفعيـل ½ و ¼اإلفعـال ½ علـى    حيتمل التخفيف والتشديد بنـاءً    ] إخل... املنجي عن غياهب  : [قوله  )٣(
 مجـع   ¼الغياهـب ½و، ]٨٨: األنبيـاء [﴾الْمـؤِمِنني  ننِجـي  وكَـذَِلك  الْغـم  ِمـن  ونجينـاه ﴿: التنـزيل العزيـز  

 وهـوالتردد يف     مجـع شـك    ¼الـشكوك ½و، شـديد الظلمـة   :  أي ¼ليل غيهـب  ½: وهوالظلمة يقال ، غيهب
واملراد منها العقائـد الباطلـة، فـاملعىن أنّ      ،  هو الطرف املرجوح   ¼الوهم½أمرين بال ترجيح أحدمها، و    

كـأنّ اإلضـافة مـن قبيـل إضـافة املـشبه بـه إىل        ،  صاحبه عن ظلمات العقائد الباطلـة      هذا العلم خيلص  
  ١٢. ¼جلني املاء½كـ ،املشبه

بل ، "مفتاح العلوم"كالتلخيص بالنسبة إىل ،  أخصر من كتاب   نه ال أل   مساه خمتصراً  ]املختصر[: قوله  )٤(
واختصر ،  املخالفني عن األدلّة واالختالف أختصر فيه املسائل املدلّلة املفصلة اليت فيها اختالفنهأل

ا ممتزجة من    فإ ،خبالف الكتب املبسوطة  ، ا عقائد صرفة   أ ¼العقائد½ـووجه تسميته ب  ، على إيرادها 
 ١٢.  بل وسـائل إىل أحكـام العقائـد واالجتنـاب عـن الفواسـد            ، ليس بعقائد  ِمما اخلالفيات واملبادي 

  ."عصام"

مقتـدى علمـاء   : فيعمـل مثـل مـا يعمـل أي     ،  وهو املثال الذي يتشبه به غريه      ¼القدوة½ ][: قوله  )٥(
  ١٢. اإلسالم

  قدوة



 

 يشمل، )٢( درجته يف دار السالمة والدين، عمر النسِفي أعلى اهللامللّ )١(جنم
فصوٍل هي  )٥(يف ضمن )٤(ودرِر الفوائد )٣(من هذا الفن على غُرِر الفَرائد

  ...................................نصوص) ٦(وأثناء للدين قواعد وأصول،
                                                

امللّة والدين متحدان بالذات : "يايلحاشية اخل" قال يف   ، الكوكب ¼النجم½ ]جنم امللّة والدين  : [قوله  )١(
، تكتـب ملّـة  ا متلـى و حيـث إـ   ا يطاع هلـا ديـن، ومـن         حيث إ وخمتلفان باالعتبار فإنّ الشريعة من      

 علَيـهِ  الَّـِذي  ولْيمِلـلِ ﴿: د هذا املعىن مبـا يف التنــزيل العزيـز نـصه       مبعىن اإلمالء انتهى، يتأي    ¼اإلمالل½و
قرمحه اهللا] ٢٨٢: البقرة[﴾الْح ١٢. ¼اإلمالل واإلمالء واحد½ :قال القاضي البيضاوي  

أو ألنّ احلـق سـبحانه   ، جلنة يسلمون عن مكـروه فإنّ أهل ا،  هي من أمساء اجلنة  ]دار السالم [: قوله  )٢(
الـسالم  ½:  فقـال ،فإذا الرب عزوجلّ قد أشرف عليهم مـن فـوقهم      ½يف احلديث الشريف    ، يسلّم عليهم 

 ِئكَـةُ والْمالَ﴿: لقولـه تعـاىل    ،أو ألنّ املالئكـة تـسلّم علـيهم       ، رواه حمـي الـسنة     ¼عليكم يا أهـل اجلنـة     
، أو ألنّ الـسالم مـن أمسـاء اهللا تعـاىل          ، ]٢٤-٢٣: الرعد[علَيكُم﴾ مسالَ باٍب كُلِّ نِم علَيِهم يدخلُونَ

  ١٢. كذا يف معظم احلواشي، فاإلضافة للتشريف كبيت اهللا

 ويطلق على البياض يف جبهـة ، هي من كلّ شيء أوله وأكرمه،  مجع غرةّ  ¼الغرر½ ]غرر الفوائد [: قوله  )٣(
فهذه إضافة املشبه به ، الفوائد اليت هي مثل البياض يف جبهة الفرس: ائدة أي مجع ف¼الفوائد½و ،الفرس

  ١٢. إىل املشبه

،  مجع فريدة وهـي اجلـوهرة النفيـسة   ¼الفرائد½و،  وهي اللؤلؤة مجع درة¼الدرر½ ]درر الفرائد [: قوله  )٤(
  ١٢. ¼شجر األنبج½فاإلضافة من قبيل ، فالفريدة أخص من الدرة

هو الكـالم املفـصول البـين الـذي         ،  مجع فصل  ¼الفصول½و، حال من الغرر  ]  ضمن فصول  يف[: قوله  )٥(
 وال يبعد أن يكون املـراد الكـالم الفاصـل بـني احلـق والباطـل،      ، جيده املخاطب بيناً وال يلتبس عليه  

فـارق  أو هي يف الكـالم ال  ، واحلاصل أنّ غرر الفوائد يف ضمن الكالم البين الذي ال يشتبه على امرىء            
  ١٢.بني احلق و الباطل

،  مجع ثين بكـسر الثـاء املعجمـة وسـكون النـون     ¼أثناء½و، ¼ضمن½ عطف على   ]أثناء نصوص [: قوله  )٦(
 مجـع نـص وهـو كـلّ كـالم واضـح الداللـة        ¼النـصوص ½و، يف خاللـه :  أي¼يف أثناء األمر  جاء½: يقال
  ، استدلّ به املصنف من اآلية واحلديثواملراد منها إما ما، سواء كان كالم الشارع أو غريه، بنفسه

      Å 
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والتهذيب، واية من ) ٢(وفصوص، مع غاية من التنقيح) ١(هي لليقني جواهر
 رحاً يفصل جممالته،أن أشرحه ش) ٤(فحاولت تيبوالتر )٣(حسن التنظيم

٥(ن معضالتهويبي(، اتهوينشر مطوي)للكالم ، مع توجيه)٧(ويظهر مكنوناته ،)٦ 
، )٨( تقريربيف تنقيح، وتنبيٍه على املرام يف توضيح، وحتقيٍق للمسائل ِغ

                                                

  ١٢. وإما مجيع كالمه

،  النفــيس الــذي تتخــذ منــه الفــصوص وحنوهــا مجــع جــوهر مــن األحجــار]جــواهر[: قولــه  )١(
واملقـصود ـا مـدح     ،  هو ما يركّب يف اخلامت من احلجارة الكرميـة          مجع فص  ¼الفصوص½و

  ١٢. النصوص

:  أي ¼نقـح العظـم   ½ : يقـال  ، ويف اللغة ختليص اجليد من الـردي       ،يب هو التهذ  ]إخل... التنقيح[: قوله  )٢(
 هاستخرج مذيب الكالم ختليصه     ،خا وحذف مـا  :  أي¼هذب الكتاب½: يقال،  يشينه عند البلغاء  ِمم

  ١٢. فيه من إضافات مقمحة أو غري الزمة

والترتيـب جعـل   . لفـصيحة واسـتعار لتـأليف الكلمـات ا   ،  هو جعـل الـآليل يف الـسلك        ]التنظيم[: قوله  )٣(
  ١٢. األشياء املتعددة حبيث يطلق عليها اسم الواحد

ــ  :  جزاء شرط حمذوف أي   ]فحاولت[: قوله  )٤(  متـصفا بـصفات   ¼العقائـد ½إذا كان املختصر املـسمى ب
  ١٢. جليلة الشان ورفيعة القدر فأردت أن أشرحه

ملـسئلة املـشكلة الـيت ال يهتـدي        وهـي ا  ،  مجع معضلة بكسر الـضاد املعجمـة       ]معضالته[: قوله  )٥(
  ١٢. أعجزهم أن يداؤوه:  أي¼أعضل الداء األطباء½: يقال، لوجهها من اإلعضال وهو اإلعياء

  ١٢.  وهو ضد النشر¼الطي½ مجع مطوية من ]مطوياته[: قوله  )٦(

 لُؤلُـؤ  مأكَـ ﴿: يف التنــزيل العزيـز  ،  مجع مكنون وهو املـستور البعيـد عـن األعـني       ]مكنوناته[: قوله  )٧(
  ١٢]. ٢٤: الطور[﴾مكْنونٌ

 وهــو ظــرف ¼بعــد½ مبعــىن بكــسر الغــني املعجمــة وتــشديد البــاء ¼الغــب½ ]غــب تقريــر[: قولـه   )٨(
واملــراد أنّ الــشارح حيقّــق املــسائل بعــد تقريــر كــالم املــصنف وغــريه مــن العلمــاء  ، للتحقيــق
  ١٢. املتكلّمني
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للدالئل إثر حترير، وتفسٍري للمقاصد بعد متهيد، وتكثٍري للفوائد ) ١(وتدقيٍق
املقال عن اإلطالة واإلمالل، ومتجافياً عن طريف ) ٢(حمع جتريد، طاوياً كش

 لئوواهللا اهلادي إىل سبيل الرشاد، واملس .واإلخالل) ٣( اإلطناب،االقتصاد
  .لنيل العصمة والسداد، وهو حسيب ونعم الوكيل

                                                
ويف االصطالح ترك املساحمة واستخراج اخلفايا الـيت يعـسر          ، ¼دنباريك كر ½ التدقيق   ]تدقيق[: قوله  )١(

والتدقيق إثبات مقدمات الدالئل ودفع ما يرد ، التحقيق إثبات املسائل بالدالئل½: وقال بعضهم، فهمها
  ."النرباس" ١٢. ¼عليها

 قال  ،ماللوطي الكشح كناية عن اإلعراض عن اإلطالة واإل       ،  اجلنب ¼الكشح½ ]كشح املقال [: قوله  )٢(
 فذكر الـالزم الـذي هـو طـي الكـشح         ،ألنّ املعرض عن الشيء يطوي كشحه عنه      : املال السيالكويت 

 بأن شبه يف نفسه املقـال مبـا     أن يكون استعارة ختييلية مرشحة    وجيوز  ، وأراد امللزوم وهو اإلعراض   
  ١٢. ورشحه بالطي واملآل واحد، فأثبت الكشح ختييالً، له كشح

 خـرب مبتـدأ     أنـه أما الرفـع فبنـاء علـى        ،  حيتمل الوجوه الثلث من اإلعراب     ]اإلطناب واإلخالل [: قوله  )٣(
واإلطنـاب تأديـة   .  واجلر فبالبدلية عن طـريف االقتـصاد   ،¼أعين½ والنصب فبتقدير    ،¼مها½:  أي حمذوف

عروف يف اصـطالح  لكين أرجوا أنّ الشارح مل يرد هذا املعىن امل، املعىن املراد بلفظ زائد عليه لفائدة    
 هـو أن  ¼اإلخـالل ½و. بل أراد تطويل الكالم فوق احلاجة حيث يدلّ عليه مقابلة اإلخالل        ، أهل العربية 

  ١٢.  بفهم املقصودبل يكون خمال،  به عن أصل املراد غري واٍفيكون اللفظ ناقصاً

ويف االصطالح ترك املساحمة واستخراج اخلفايـا الـيت يعـسر        ، ¼باريك كردن ½ التدقيق   ]تدقيق[: قوله  )١(
والتدقيق إثبات مقدمات الدالئل ودفع ما يرد ، ت املسائل بالدالئل التحقيق إثبا ½: وقال بعضهم ، فهمها
  ."النرباس" ١٢. ¼عليها

وطي الكشح كناية عن اإلعراض عن اإلطالة واإلمالل، قـال     ،  اجلنب ¼الكشح½ ]كشح املقال [: قوله  )٢(
كـشح  ألنّ املعرض عن الشيء يطوي كشحه عنه، فـذكر الـالزم الـذي هـو طـي ال        : املال السيالكويت 

وجيوز أن يكون استعارة ختييلية مرشحة بأن شبه يف نفسه املقال مبا له ، وأراد امللزوم وهو اإلعراض
  ١٢. ورشحه بالطي واملآل واحد، فأثبت الكشح ختييالً، كشح

أمـا الرفـع فبنـاء علـى أنـه خـرب مبتـدأ         ،  حيتمل الوجوه الثلث من اإلعراب     ]اإلطناب واإلخالل [: قوله  )٣(
واإلطنـاب تأديـة    . ، واجلر فبالبدلية عن طـريف االقتـصاد       ¼أعين½، والنصب فبتقدير    ¼مها½:  أي حمذوف

لكين أرجوا أنّ الشارح مل يرد هذا املعىن املعروف يف اصـطالح        ، املعىن املراد بلفظ زائد عليه لفائدة     
 هـو أن  ¼اإلخـالل ½و. بل أراد تطويل الكالم فوق احلاجة حيث يدلّ عليه مقابلة اإلخـالل   ، أهل العربية 

  ١٢. بل يكون خمال بفهم املقصود، يكون اللفظ ناقصاً عن أصل املراد غري واٍف به

 



 

العمل، وتسمى  )٢(ةمنها ما يتعلَّق بكيفي ةالشرعي )١( األحكامعلم أنّا
فرعي٣(ةة وعملي(ّق باالعتقاد، ومنها ما يتعل،وت سمى أصليةة واعتقادي)٤(. 

التستفاد ) ٥(ا أامى علم الشرائِع واألحكَاِم ِلسم ي:والعلم املتعلِّق باألوىل
                                                

نفس : أي، نسبة أمر إىل أمر آخر إجياباً أو سلباً: األول:  للحكم معان ثالثة]األحكام الشرعية [: قوله  )١(
خطاب اهللا : والثالث، إدراك تلك النسبة مبعىن أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة: لثاينوا، النسبة اخلربية

وهذا األخري غـري مـراد هاهنـا     ، هذا مصطلح األصوليني  ، تعاىل املتعلّق بأفعال العباد باالقتضاء والتخيري     
راد من الشرعية ما وامل، وإالّ يلزم احنصار مسائل الكالم يف العلم بالوجوب وإخوانه من الندب وغريه          

  ١٢. "اخليايل"يستفاد من الشرع سواء كان موقوفاً عليه أو ال، كذا يف 
فإنّ الفقهاء يبحثون عـن أفعـال       ، أفعال العباد ال املكلّفني فقط    " العمل" أراد من    ]بكفية العمل [: قوله  )٢(

  ؟ وتصرف انون يعتـرب أم ال  إسالم الصيب يصح أم ال، كالصيب وانون مثالً، الغري املكلّفني أيضاً  
وهذا ، وكيفية العمل هي األعراض الذاتية له من الوجوب والندب واحلرمة والكراهة والصحة والفساد 

واألحكام ال تتعلّـق  . حيث جعل األحكام متعلّقة بالعمل ال بكيفيته ": شرح املقاصد "أوىل ِمما قال يف     
 ١٢. ياتـه مـن الوجـوب واحلرمـة والـصحة والفـساد      بالعمل من حيث هو عمـل، بـل مـن حيـث كيف        

  ."النرباس"
لتفرعها على األصول املستخرجة من الكتاب والسنة واإلمجاع     ¼ فرعية½ مسى   ]فرعية وعملية [: قوله  )٣(

ال ، هذا احلكم متفرع على أنّ اخلـاص بـين بنفـسه          ، والقياس، مثالً الطهارة ليست بشرط يف الطواف      
  ١٢.  لتعلّق تلك األحكام بالعمل¼عملية½ ومسى حيتمل البيان

فإنّ االعتقاد إن مل يصح ال يغين   ، ا أصل القسم األول    أما كوا أصلية؛ فأل    ]أصلية واعتقادية [: قوله  )٤(
  ١٢. مثالً عذاب القرب حق، وكوا اعتقاديةً؛ فألنّ املقصود منها االعتقاد، عنه العمل شيئاً

ــ      ]ا ال تستفاد  أ[: قوله  )٥(  ووجـه التـسمية   ¼علـم الـشرائع  ½ نشر على ترتيب اللف فهـذا وجـه التـسمية ب
فـإنّ حـسن   ، بقي الكالم يف أنّ األحكام ال تستفاد إالّ من جهة الـشرع فهـذا عنـدنا      . ¼علم األحكام ½بـ

ماً من اهللا لكنه ال يستلزم حك، بعض األفعال وقبحه وإن كان عندنا عقليا ال يتوقّف على ورود الشرع           
وأما عند املعتزلة فكـلّ األحكـام ال يتوقّـف علـى       . بل يصري موجباً الستحقاقه احلكم من اهللا احلكيم       

      Å 
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،  إليهاالفهم عند إطالق األحكام إالّ )١(يسبق من جهة الشرع، والإالّ
مباحثه وأشرف ) ٢( ذلك أشهرا أنّم التوحيد والصفات ِلعلم: وبالثانية
عليهم تعاىل األوائل من الصحابة والتابعني رضوان اهللا ) ٣( كانتوقد مقاصده

وقرب ، صلّى اهللا عليه وسلّم أمجعني، لصفاء عقائدهم بربكة صحبة النيب
هم من املراجعة إىل واالختالفات، ومتكن) ٤(ة الوقائعزمانه، ولقلّالعهد ب

                                                

بل احلسن العقلي وكذا القبح العقلي يوجبان احلكم فلو ال الشارع وكانت األفعال وفاعلوها ، الشرع
  ١٢. لوجبت األحكام

 فرييـدون منـه األحكـام املتعقلّـة         ¼األحكـام ½ يطلقـون لفـظ      أهـل العـرف العـام     :  أي ]ال يسبق [: قوله  )١(
  ١٢. بالعمل، وهذا اإلطالق معروف غالب االستعمال عندهم فال يتبادر أذهام منه إالّ إليها

لكنها ليست يف تلك املرتبـة مـن الـشهرة، هـذا       ،  يشري إىل أنّ له مباحث أخرى      ]أشهر مباحثه [: قوله  )٢(
أو ذات اهللا تعاىل وذات املخلوقات ، م أعم من الذات كاملوجود مطلقاًموضوع الكال: عند من يقول

فإنّ مباحث األمـور العامـة   ، أو املعلوم من حيث إنه يتعلّق به إثبات العقائد الدينية على ما هو املختار  
  ١٢. قاله السيالكويت، واجلواهر واألعراض من الكالم وليست يف الشهرة مبثابة املباحث اإلهلية

من أنّ تدوين الكتب بدعة وضاللة ِلما أنه مل يكن يف زمـن   :  إشارة إىل دفع ما يقال     ]قد كانت [: قوله  )٣(
وكلّ شيء مل يكن يف زمن الـنيب عليـه الـصالة والـسالم ثُـم حـدث       ، النيب عليه الصالة والسالم تدوين   

.  الكتـب الـشرعية عبـث      فتدوين، فتدوين الكتب بدعة وضاللة ومذموم ال يستحق املدح       ، بعده بدعة 
ال نسلّم أنّ كلّ شيء ال يكون يف زمن الـنيب عليـه الـصالة والـسالم بدعـة             : وأجاب مبنع الكربى يعين   

، وهنا ليس كذلك بل له أثر وعالمة يف اجلملة،  يكون كذلك إن مل يكن له أثر وعالمةإمناو، وضاللة
فتـدوين  . وصـفاء عقائـدهم   ، ه الـصالة والـسالم    لكنه ال يظهرونه لعدم االحتياج بربكة صحبة النيب علي        

  ".حاشية رمضان "١٢. كبناء املدارس والرياضيات، الكتب الشرعية وأمثاله بدعة حسنة
م كـانوا  فـإ ،  صـاحبها إىل سـؤال العلمـاء    مجع واقعة وهي األمـور الـيت تحـِوج       ]لقلّة الوقائع [: قوله  )٤(

  ١٢. كثر الوقائع واالختالفاتيقنعون بقليل من الدنيا عن كثريها فال ت
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وترتيبهما أبواباً وفصوالً، وتقرير،)١(نيالثقات، مستغنني عن تدوين العلم  
البغي على والفنت بني املسلمني، ) ٢(حدثت إىل أن  فروعاً وأصوالًمقاصدمها

األهواء، وكثرت وظهر اختالف اآلراء وامليل إىل البدع و أِيمة الدين،
ات، فاشتغلوا بالنظر الفتاوى والواقعات والرجوع إىل العلماء يف املهم

 ومتهيد القواعد واألصول، وترتيب ،واالستنباط) ٣( واالجتهاد،واالستدالل
 وإيراد الشبه بأجوبتها، وتعيني ،تهااألبواب والفصول، وتكثري املسائل بأدلّ
ما يفيد ) ٤(واموس، ب واالختالفاتاألوضاع واالصطالحات، وتبيني املذاه

                                                
  ١٢. العلم املتعلّق بكيفية العمل والعلم املتعلّق باالعتقاد:  أي]العلمني[: قوله  )١(
أنه كانـت هاتـان الطائفتـان العظيمتـان مـستغنني عـن        :  متعلّق باالستغناء مبعىن   ]حدثت إىل أن [: قوله  )٢(

، ¼الفقـه ½ دون مالك من التـابعني  حىت التدوين فاحتاج بعضهم إىل، العلمني إىل أن حدثت الفنت  تدوين
   ة بالسليقة أو مالزمة أصـحاب الـسليقة          ومن وجوه االستغناء أم كانوا عارفني بدقائق الكتاب والسن ،

      ا حدثت الفنت وقـلّ أصـحاب املمارسـة والفـنة عن تدوين العلمني، فلموكان يغنيهم الكتاب والسن ،
دومـا لـئالّ يـنطمس    ، ومل يبق من أهلها إالّ واحد واحـد    ، ب والسنة فكان يندرس معرفة  دقائق الكتا     

  .أثرمها، قاله بعض احملشني
 يف اللغة حتمل اجلهد، ويف االصـطالح الفقهـي اسـتفراغ الفقيـه الوسـع        ¼االجتهاد½] االجتهاد[: قوله  )٣(

حبكم شرعي ة استخراج األحكام من األدلّة السم¼االستنباط½و. ليحصل له ظن١٢. عي  
احلـديث حيـث   فال يـرد بعلـم التفـسري و   ، ما وضع إلفادة معرفة األحكام:  أي]ومسوا ما يفيد  [: قوله  )٤(

علـم  ½املعرف يف عبارة الشرح هو    : قال العالّمة عبد احلكيم   . ما مل يوضعا لذلك   فإ، يفيدان املعرفة 
يت تفيد العلم باألحكام العملية عن أدلّتها  فاملعىن مسوا املسائل املدلّلة ال    ، نفس املسائل :  مبعىن ¼الفقه

  ١٢. فال يرد بأنّ الفقه نفس معرفة األحكام ال ما يفيدها، ¼الفقه½التفصيلية بـ



 

#  

٥٣  

   

"  !  

١(تهاة عن أدلّمعرفة األحكام العملي (ومعرفة أحوال  ،¼الفقه½ـة بالتفصيلي
عن ) ٣(، ومعرفة العقائد¼أصول الفقه½ـاألحكام ب) ٢(ة إمجاالً يف إفادااألدلّ

الكالم يف ½ :مباحثه كان قوهلم) ٤( عنوان؛ ألنّ¼الكالم½ـبالتفصيلية تها أدلّ
 وأكثرها نـزاعاً ،مباحثه) ٥( أشهرتوألنَّ مسألة الكالم كان؛ ¼ذا وكذاك

                                                

املعرفة الـيت حتـصل مـن األدلّـة، وال خفـاء يف أنّ مـا               :  أي ¼املعرفة½ متعلّق بـ  ]عن أدلّتها [: قوله  )١(
فيخـرج منـه علـم الرسـول     ،  كـسبيا واسـتدالليا  حيصل من الدليل من حيث هو دليل ال يكون إالّ    

بـسرعة االنتقـال مـن    :  يكون باحلدس أيإمناوعلم جربئيل عليهما الصالة و السالم فإنّ علمهما      
بـل املعرفـة الـيت تكـون     ، واحلاصل أنّ الفقه لـيس معرفـة األحكـام مطلقـاً    .املبادي إىل املطلوب  

  ١٢. كسبيةً واستدالليةً
 متعلّق باألحوال حال عنه، فاملعىن أنّ األصوليني مسوا معرفة احوال األدلّـة بطريـق               ]ادايف إف [: قوله  )٢(

ــ            إلخـراج   ¼إمجـاالً ½: فقولـه ، ¼أصـول الفقـه   ½اإلمجال أو األدلة اإلمجالية من حيث إفادا األحكـام ب
ل الفقـه األدلّـة مـن     اختار هذا التعريف إشارة إىل أنّ موضـوع أصـو  إمناو، معرفة أحوال األدلّة تفصيالً   

  ".حاشية عبد احلكيم" ملتقطاً من ١٢. حيث إفادا األحكام
مسوا امللكة احلاصلة اليت يقتدر ا صاحبها على إثبات العقائد الدينية من     :  أي ]معرفة العقائد [: قوله  )٣(

ائـد الدينيـة بـإيراد      الكالم علم بأمور يقتدر معـه علـى إثبـات العق          ": املواقف"قال يف   . أدلّتها التفصيلية 
 ما يعتقد، ويكون املقصود منه نفـس االعتقـاد   ¼العقائد½احلجج عليها و دفع الشبه عنها، واملراد من       

  ١٢. ¼اهللا تعاىل عليم قادر مسيع بصري½: وال يقصد منه العمل، كقولنا
 عنونــت وعبــرت عنــها يف كتــب إمنــاأبــواب مــسائل هــذا العلــم  :  أي]عنــوان مباحثــه[: قولــه  )٤(

، فبعد تغير العنوان بقـي ذلـك االسـم          ¼الكالم يف كذا  ½: م يقولون ، كأ ¼الكالم½املتقدمني بلفظ   
  ١٢. على حاله

 حـىت ، قدمه وحدوثه أشهر مباحث علم الكالم    : مسئلة كالم اهللا تعاىل يعين    :  أي ]أشهر مباحثه : [قوله  )٥(
فقتل مجاعـة  ، د روي أنّ بعض اخللفاء العباسية كان على االعتزال     فق، كثر فيها التقاتل وسفك الدماء    

  ١٢. من علماء أهل السنة لعدم اعترافهم خبلق القرآن، فسمي هذا العلم باسم أشهر أجزائه
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ى إنَّ بعض املتغلّوجداالً، حتخلق ½ـ لعدم قوهلم ببة قتل كثرياً من أهل احلق
 وإلزام ،ات على الكالم يف حتقيق الشرعيقدرةيورث ) ١(وألنه؛ ¼القرآن

ما ن العلوم اليت إنما جيب م) ٢(وألنه أولللفالسفة؛ اخلصوم، كاملنطق 
 به، ومل يطلق م بالكالم، فأطلق عليه هذا االسم لذلك، ثُم خصم وتتعلّتعلّ

ني  وإدارة الكالم من اجلانب،ق باملباحثة يتحقّإمناوألنه متيزاً، على غريه 
 نزاعاً و وألنه أكثر العلوم مبطالعة الكتب والتأمل، ققد يتحقّ) ٣(وغريه
ة وألنه لقو . عليهمفتقاره إىل الكالم مع املخالفني والرد، فيشتد ا)٤(خالفاً

                                                

أنّ هذا العلم يفيد القدرة علـى الكـالم يف حتقيـق األحكـام الـشرعية فـسمي                :  أي ]ألنه يورث [: قوله  )١(
إنّ لـه نـسبة إىل العلـوم اإلسـالمية يف إفـادة      :  السبب باسم املسبب، وميكن أن يقال   تسمية ¼الكالم½بـ

كنسبة املنطـق إىل الفلـسفة حيـث يفيـد القـدرة علـى الكـالم يف حتقيـق مـسائل                ، القدرة على الكالم  
 إنّ هلـم علمـاً  : نـصه " شرح املواقف"ويؤيده ما قال يف ،  املرادف للمنطق¼الكالم½فسمي بـ ، الفلسفة

 إالّ أنّ نفع املنطـق  ¼الكالم½ولنا أيضاً علم نافع يف علومنا مسيناه بـ   ، ¼املنطق½نافعاً يف علومهم مسوه بـ    
  ١٢. ونفع الكالم يف علومنا بطريق اإلحسان واملرمحة، يف علومهم بطريق اآللية واخلدمة

، بات؛ إذ هو أصـل الـشرائع كلّهـا    أول الواج  ¼علم الكالم ½أنّ االشتغال بـ  :  يعين ]أول ما جيب  [: قوله  )٢(
 ¼كالمـا ½ بـالتعليم والـتعلّم ال يكـون إالّ بـالتكلّم وبـه يـسمى           ¼االشتغال½و، والفائدة فيه أمتّ وبه اهلدى    

  ١٢". حاشية رمضان آفندي"وغريه من العلوم اليت هي أول الواجبات ال يسمى به للتميز، كذا يف 
فـإنّ إمامنـا    ، م الكالم مثالً علم الفقه قد يتحقّق بالتأمل واملطالعة   غري عل :  أي ]غريه قد يتحقّق  [: قوله  )٣(

ومل  ،األعظم أبا حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه دون الفقة واستنبط األحكام الـشرعية مـن الكتـاب والـسنة            
فقـد حتقّـق مبطالعـة الكتـب ومل حيـتج إىل املباحثـة وإدارة الكـالم مـن         ، يكن له خمـالف فيمـا قـال    

  ١٢. نياجلانب
ومـن أصـناف الكفّـار أكثـر مـن       ،  فإنّ املخالفني فيه من أهل القبلة ثنتان وسبعون فرقةً         ]ًخالفا[: قوله  )٤(

  ."نرباس" ١٢. وأيضاً اخلالف يف أصول الدين أشد نزاعاً من اخلالف يف غريها، ذلك
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ته صار كأنه هو الكالم دون ما عداه من العلوم، كما يقال لألقوى من أدلّ
د أكثرها ة املؤية القطعيوألنه البتنائه على األدلّ، ¼هذا هو الكالم½: الكالمني

ي متغلغالً فيه، فسأشد العلوم تأثرياً يف القلب وكان  ،ةة السمعيباألدلّ
، هو كالم القدماء) ٢( وهو اجلرح، وهذا¼الكَِلم½من ) ١( املشتق¼الكالم½ـب

ل فرقة  ألم أو؛)٤(خصوصاً املعتزلة ةاإلسالمي) ٣(قرم خالفياته مع الِفومعظّ
سوا قواعد اخلالف ِلأسموجرى عليه مجاعة الصحابة ،ةا ورد به ظاهر السن 

                                                

التأثري، فسمي هـذا العلـم   وهو يسلتزم ،  معناه يف اللغة اجلرح    ¼الكلم½:  أي ]املشتق من الكلم  [: قوله  )١(
  ١٢. فأنه أشد العلوم تأثرياً يف القلب ودخوالً فيه،  املشتق من الكلم¼الكالم½بـ

الكالم الذي يبتين على األدلّة القطعية املؤيد أكثرها باألدلّة السمعية بغري اختالط   :  أي ]هذا هو [: قوله  )٢(
 اكتفوا على بيان أحكام توحيد اهللا إمنام فإ، القدماء يف تدوين ¼علم الكالم½وهو ، باحلكمة الفلسفية

  ١٢. تعاىل وصفاته و رد مذاهب أهل البدع واألهواء كاملعتزلة والشيعة، ومل يتعرضوا لرد الفلسفة
أنّ أكثر خالفيـات مـسائل علـم الكـالم مـع الفـرق الـيت ينتـسبون إىل                  :  يعين ]الفرق االسالمية : [قوله  )٣(

كالروافض واخلوارج واملعتزلة وهم اثنتـان وسـبعون علـى مـا       ، كون بالكتاب والسنة  ويتمس، اإلسالم
كلّهـم يف النـار إالّ ملّـة    ، ستفترق أميت على ثالث وسـبعني فرقـةً  ½: قال النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم   

وللحـديث  ، "املـستدرك "رواه احلـاكم يف     ¼ ما أنا عليه وأصحايب   : ما الواحدة؟ قال  . فقيل له ، واحدة
  ١٢. أسانيد كثرية بألفاظ متقاربة

 ويلقّبـون  ¼أصـحاب العـدل والتوحيـد     ½املعتزلـة ويـسمون     ": امللل والنحـل  " قال يف    ]املعتزلة[: قوله  )٤(
، ونفوا الـصفات القدميـة أصـالً      ، والقدم أخص وصف ذاته   ، بأنّ اهللا تعاىل قدمي   : ويقولون، ¼القدرية½بـ

والرب تعـاىل منــزه   ، تفقوا على أنّ العبد قادر خالق ألفعاله خريها وشرهاوا، ومسوا هذا النمط توحيداً  
واتفقـوا علـى أنّ   ، أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية؛ ألنه لـو خلـق الظلـم كـان ظاملـاً        

وعلى ذلـك هلـم   ، وحيب من حيث احلكمة رعاية مصاحل العباد     ، احلكيم ال يفعل إالّ الصالح واخلري     
  ١٢.  فاسدة سيأيت بياا إن شاء اهللا تعاىلمعتقدات
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 رئيسهم واصل بن نّألوذلك ؛ أمجعني يف باب العقائدرضوان اهللا عليهم 
 من ارتكب ر أنّ رمحه اهللا يقرجملس احلسن البصريعن عطاء اعتزل 

ني، فقال بني املنـزلت) ١( ويثبت املنـزلة،الكبرية ليس مبؤمن وال كافر
أصحاب ½وا أنفسهم مساملعتزلة، وهم  )٢(وا، فسم¼قد اعتزل عنا½: احلسن

 العاصي على اهللا ثواب املطيع وعقاب )٣(، لقوهلم بوجوب¼التوحيدالعدل و
 ،لوا يف علم الكالم أم توغّمثُ، الصفات القدمية عنه) ٤( ونفي،تعاىل

، وشاع مذهبهم فيما  واألحكاموتشبثوا بأذيال الفالسفة يف كثري من األصول
                                                

هذا القول منـهم بنـاء علـى جعلـهم     ، الواسطة بني اإلميان والكفر  :  أي ]املنـزلة بني املنـزلتني  [: قوله  )١(
، والكفر عبارة عـن التكـذيب  ، اإلتيان بالواجبات وترك املنهيات جزء من حقيقة اإلميان  : األعمال أي 

وليس بكافر لكونه مـصدقاً ِبمـا   ، ترك املنهيات:  مبؤمن لعدم جزئه أعينفمرتكب الكبرية عندهم ليس   
حاشية عبد "جاء به النيب عليه السالم، فيكون واسطةً بني اإلميان والكفر عندهم وهي الفسق، كذا يف           

  ١٢". احلكيم
، ضي اهللا تعاىل عنه يظهر منه أنّ تسمية هذه الفرقة ذا االسم لقول احلسن ر   ]فسموا املعتزلة [: قوله  )٢(

قد اعتزل عنا واصل فلـذلك مسـي هـو وأصـحابه          : نصه، فقال احلسن  " شرح املواقف "ويؤيده ما يف    
  ١٢. ¼معتزلة½

ال : وأما أهل السنة فهـم يقولـون   ، ¼أصحاب العدل ½:  هذا وجه لقوهلم   ]إخل... بوجوب ثواب [: قوله  )٣(
ولـو انعكـس    ، وعقـاب العاصـي عـدل     ، ل وإحسان  ثواب املطيع منه تفض    إمناو، جيب على اهللا شيء   
  ١٢. األمر مل يقبح منه

احلـق عـدهلم يبطـل    : ، قـال الـشيخ رمـضان    ¼أصـحاب التوحيـد   ½:  وجه لقوهلم  ]نفي الصفات [: قوله  )٤(
فإنّ أفعال املخلوقات إذا كانت خبلقهم كانوا له تعاىل شركاء يف اخللق فلم يبـق التوحيـد    ، توحيدهم
١٢. احلقيقي  
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 أيب علي ألستاذه أبو احلسن األشعري) ١(بني الناس إىل أن قال الشيخ
واآلخر عاصياً،خوة مات أحدهم مطيعاًإما تقول يف ثالثة ½: اجلبائي ، 

ة، والثاين يعاقب بالنار، اجلنيف ل يثاب  األوإنّ½: فقال ¼والثالث صغرياً؟
يا رب : فإن قال الثالث½: قال األشعري، ف¼وال يعاقب) ٢(والثالث ال يثاب

ا أمتوأطيعك فأدخل ،ن أكرب فأومن بك وما أبقيتين إىل أ،ين صغرياًِلم 
ف ،ةاجلنفقال ¼؟ماذا يقول الرب :½يقول الرب :أعلم إن منك ي كنتك لو أن

قال ، ¼األصلح لك أن متوت صغرياً) ٣(كربت لعصيت فدخلت النار، فكان
فإن قال الثاين½: األشعري :ِليا رب فال لك  أعصي مل متتين صغرياً؟ لئالّ م

 ،ه مذهب، وترك األشعريفبهت اجلبائي ¼؟ ا يقول الرب فماذ،أدخل النار
                                                

مـن نـسل سـيدنا أيب موسـى األشـعري        ،  هو علي بن إمساعيل بن إسحاق      ]الشيخ أبو احلسن  [: ولهق  )١(
والـشيخ أبـو احلـسن األشـعري     ، صاحب رسول اهللا صلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم   ، رضي اهللا تعاىل عنه   

  ١٢. ¼األشاعرة½رئيس املتكلّمني من أهل السنة ولذلك يسمون بـ
: ال يقـال ، "حاشية اخليـايل "ال يثاب يف اجلنة وال يعاقب يف النار يف :  أي ]يعاقبال يثاب وال    [: قوله  )٢(

وعدم الثواب والعقاب يف اجلنة والنار ينـايف كومـا داري ثـواب            ، ال واسطة بني اجلنة والنار عندهم     
 مـا حمـلّ للثـواب والعقـاب؛ ألنّ كـلّ مـن      أمعىن كوما داري ثـواب وعقـاب    : وعقاب؛ ألنا نقول  

وقـد  ، ولو سلّم فهو بالنسبة إىل أهل الثواب والعقاب وهم املكلّفون عندهم          ، دخلهما يثاب أو يعاقب   
 ¼فأدخل اجلنة½: نص املعتزلة بأنّ أطفال املشركني خدام أهل اجلنة بال ثواب وعقاب، فاملراد بقوله    

  ١٢. دخوالً مثاباً ا أو مستحقا هلا
ولـو مل يعطـه   ، ألصلح للعبد واجب على اهللا تعاىل أن يعطيه عند املعتزلـة   ألنّ ا  ]فكان األصلح [: قوله  )٣(

مع أنه ال يتضرر به والعبد ينتفع به لكان اهللا تعاىل خبيالً عندهم على ما سيأيت من تشبثام إن شاء اهللا 
  ١٢. تعاىل
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 ومضى ،ة وإثبات ما ورد به السن،واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي املعتزلة
بـوا عليه اجلماعة، فسم½١(ةأهل السن (ثُ، ¼واجلماعةلَم ا نقلتم)الفلسفة ) ٢

 على ا الردحاولوو ،ون وخاض فيها اإلسالمي،ةإىل العربيعن اليونانية 
  كثرياً من الفلسفة¼الكالم½ـالفالسفة فيما خالفوا فيه الشريعة، فخلَطُوا ب

ا إىل أن أدرجوا فيه جر) ٣(نوا من إبطاهلا، وهلم مقاصدها، فيتمكّليحقّقوا
  .........................................،)٥(اتواإلهلي) ٤(اتالطبعي ممعظّ

                                                

،  أهل السنة على مذهبهموأكثر املتكلّمني من، ¼األشاعرة½ و¼األشعرية½ ويسمون ]بأهل السنة[: قوله  )١(
أِيمة عظام ال حيصى عددهم على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة رمحه " ما وراء النهر"ونشأ يف بالد 

ومقتداهم يف الكالم هو اإلمـام علـم اهلـدى أبـو منـصور املأتريـدي رمحـه اهللا تعـاىل وهـم            ، اهللا تعاىل 
املسائل، كمـا سـيأيت إن شـاء اهللا تعـاىل، كـذا يف      وخيالفون األشعرية يف بعض  ، ¼املأتريدية½يسمون  

  ١٢. "النرباس"
  ثُم كان،  وكان عارفاً بالطب والكيمياء،  وأول من نقلها خالد بن يزيد بن معاوية]لَما نقلت[: قوله  )٢(

اسينرباس" ١٢. ومن أعظم الناقلني حسني بن إسحاق، أكثر نقلها يف زمن املامون العب".  
وهو اسـم فعـل ال   ، أحضر:  بفتح امليم أي¼هلم½جذب، و :  مبعىن ¼جر جير ½ هو مصدر    ]لم جرا ه[: قوله  )٣(

إذا ، ¼مل½ مـن  ¼هـامل ½وأصله عنـد البـصرين   ، وفعل يؤنث وجيمع عند بين متيم، يتصرف عند أهل احلجاز   
وهـو بعيـد؛ ألنّ     ، فحذفت اهلمزة بإلقاء حركتها علـى الـالم       ، ¼هل أم ½وعند الكوفيني   ، قصد حذف األلف  

والزمـا  ] ١٥٠: األنعـام [﴾شـهداَءكُم  هلُـم  قُلْ﴿: هل ال تدخل على األمر فيكون متعديا كما يف قوله تعاىل 
  ١٢. "رمضان آفندي"كذا يف ] ١٨: األحزاب[﴾ِإلَينا هلُم﴿: كقوله تعاىل

فتقـر يف وجودهـا اخلـارجي     علم الطبعيات هو علم يبحث فيـه عـن أحـوال أمـور ت        ]الطبعيات[: قوله  )٤(
  ١٢. والذهين إىل املادة كاإلنسان والعناصر واألفالك

،  علم اإلهليات علم يبحث فيه عـن أحـوال أمـور ال تفتقـر يف الوجـودين إىل املـادة                ]اإلهليات[: قوله  )٥(
  ١٢. يةوالعلم بأنّ املوجود من املفهومات العقل، كالعلم بأنّ الواجب سبحانه وتعاىل عامل قادر



 

ماله على ز عن الفلسفة لوال اشتى كاد اليتميحت ،)١(اتيف الرياضي وخاضوا
٢(ات وهذاالسمعي (وباجلملة، رينهو كالم املتأخ)هو أشرف العلوم، ) ٣

ةلكونه أساس األحكام الشرعي،ة، وكون معلوماته  ورئيس العلوم الديني
٤(وغايته الفوز ة،العقائد اإلسالمي (بالسعادات الدينيوبراهينه ة،ة والدنيوي)٥ (

احلجج القطعيد أكثرها باألدلّة املؤيمن ) ٦(وما نقل عن السلف، ةة السمعي
 والقاصر عن حتصيل ،للمتعصب يف الدين) ٧(ما هو فإن،الطعن فيه واملنع عنه

                                                

وال ،  هي علم يبحث فيه عن أحوال أمور تفتقر يف وجودهـا اخلـارجي إىل املـادة       ]الرياضيات[: قوله  )١(
  ١٢. تفتقر إليها يف وجودها الذهين كالكرة واملثلّث

  ١٢. الكالم الذي خيتلط بالفلسفة هو كالم املتأخرين:  أي]هذا هو كالم[: قوله  )٢(
يف ½ و¼باجلملـة ½والفـرق بـني   ،  سواء كـان كـالم القـدماء أوكـالم املتـأخرين        : أي ]وباجلملة[: قوله  )٣(

  ١٢.  تستعمل يف القلّة¼يف اجلملة½و،  تستعمل يف الكثرة¼باجلملة½ أنّ ¼اجلملة
 يكـون مكرمـاً حمترمـاً عنـد اهللا وعنـد        ¼علم الكالم ½واملتحلى بـ ،  إدراك مطلوب اخلري   ]الفوز[: قوله  )٤(

ويترتـب عليـه   ، وهو سبب العـزة والكرامـة يف الـدنيا   ، لناس إليه يف مهمات الدين  حيث يرجع ا  ،  الناس
  ١٢. الثواب من اهللا سبحانه وهو سعادة الدين

 مجع برهان و هو احلجة البينة الفاصلة، واحلاصل أنّ شرف العلم يكون بأحـد أمـور        ]براهينه[: قوله  )٥(
فهذه هـي  ، وقد اجتمعت هذه الثالثة لعلم الكالم    . ايةوشرف الغ ، ووثاقة الدليل ، شرف املعلوم : ثالثة

  ١٢. جهات شرف العلم
أنّ علم الكالم لو كان أشرف العلوم لَما طعن :  جواب سؤال مقدر تقريره]ما نقل عن السلف[: قوله  )٦(

 ال جيوز الصالة خلف املتكلّم، وإن½: فيه السلف، فقد قال اإلمام القاضي أبو يوسف رمحه اهللا تعاىل       
  ١٢. ¼من طلب التوحيد بالكالم فقد تزندق½: ، وقالوا¼تكلّم حبق؛ ألنه بدعة

مـن يتعـصب فـال يطيـع     : األول:  يريد أنّ ذم علم الكالم حمصور يف أربعة أشـخاص     ] هو إمناف: [قوله  )٧(
صر عقله فيق، من ال يكون قوته العاقلة ذكية فال يدرك كنه املسائل والدالئل: احلق بعد ظهوره، الثاين

      Å 
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 إفساد عقائد املسلمني، واخلائض فيما ال يفتقر إليه من  إىلاليقني، والقاصد
ر املنع عما هو أصل الواجبات  فكيف يتصووإالّ، )١(غوامض املتفلسفني

الكالم على االستدالل علم مبىن ) ٢(ـم لَما كانثُ، شروعاتوأساس امل
م بوجود احملدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ثُ

 بالتنبيه على الكتاب، ناسب تصدير )٤(اتإىل سائر السمعي) ٣(منهااالنتقال 
ل بذلك صق العلم ا ليتووجود ما يشاهد من األعيان واألعراض، وحتقّ

 وهو احلكم) ٥()قال أهل احلق: (، فقالاألهماملقصود  معرفة ما هو إىل
                                                

من يقصد إلقـاء الـشبهات الكالميـة علـى ضـعفاء املـسلمني،         : عن حتصيل اليقني االستداليلّ، الثالث    
  ١٢. "النرباس"من خيوض يف دقائق الفلسفة ِمما ال يفتقر إليه، كذا يف : الرابع

ة باملعدومات  كالبحث عن كيفية وجود الباري تعاىل وكيفية تعلّق القدر]غوامض املتفلسفني[: قوله  )١(
  ١٢. والبحث عن األمور العامة

أنّ املقـصود األهـم مـن علـم الكـالم معرفـة       :  إشارة إىل جواب سؤال مقدر حاصله      ]لَما كان [: قوله  )٢(
وأفعاله يف الـدنيا واآلخـرة وسـائر املعلومـات الـسمعية الكالميـة،            ، الثبوتية والسلبية ، صفات اهللا تعاىل  

  ١٢. الكتاب ذه األمورفكان ينبغي أن يصدر 
  ١٢. من وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله:  أي]منها[: قوله  )٣(
وبـه إىل سـائر     ، وهي فعله تعاىل على إرسـاله الرسـل       ،  كما يستدلّ باملعجزة   ]سائر السمعيات [: قوله  )٤(

.  إىل غـري ذلـك  السمعيات كسؤال منكر ونكري وعذاب القرب والصراط وامليزان وأحوال اجلنـة والنـار   
  ".رمضان آفندي "١٢

 أهـل الـسنة   ¼أهـل احلـق  ½ الظاهر أنّ املقول جمموع ما يف الكتاب، فاملراد بـ  ]قال أهل احلق  [: قوله  )٥(
وهـم مـا   ، ، فاملراد منه أهل احلق يف هذه املـسئلة ¼حقائق األشياء ثابتة½: وإن خص بقوله  ، واجلماعة

أن يـراد أهـل احلـق يف مجيـع املـسائل وهـم أهـل الـسنة         وحيتمـل  ، عـدا السوفـسطائية عـن آخـرهم    
  ".خيايل "١٢. م هم القائلونختصيصهم بالذكر اعتداد م فكأواجلماعة و
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واألديان واملذاهب، باعتبار للواقع، يطلق على األقوال والعقائد ) ١(املطابق
ا الصدق فقد شاع يف األقوال وأم، ويقابله الباطل، اشتماهلا على ذلك

٢(ةخاص(ق بينهما، ، ويقابله الكذبفروقد ي)من بأنّ ا) ٣ ملطابقة تعترب يف احلق
جانب الواقع، ويف الصدق من جانب احلكم، فمعىن صدق احلكم مطابقته 

٤(تهللواقع، ومعىن حقِّي (اهمطابقة الواقع إي. 
                                                

إنّ البـاء تفـتح رعايـة العتبـار املطابقـة يف احلـق مـن        :  قال بعـض احملـشني   ]احلكم املطابق [: قوله  )١(
كم املطابق بالفتح للواقع من حيث إنه مطابق بالفتح احلق هو احل: جانب الواقع مبالحظة احليثية أي   

؛ ألنه يـدلّ علـى أنّ الفـرق بـني     ¼إخل... وأما الصدق فقد شاع½: لكنه ال يالئم قول الشارح اآليت  ، له
وشيوع الصدق يف األقوال خاصة دون احلـق، فأنـه يعـم األقـوال              ، احلق والصدق حبسب االستعمال   

ينهما فرق حبسب املفهـوم وفـتح البـاء يقتـضي الفـرق حبـسب املفهـوم،        وليس ب، والعقائد واألديان 
وفـتح  ، نه يدلّ على أنّ ذلك الفـرق مل يتحقّـق سـابقاً    ، فإ ¼إخل... قد يفرق ½: وعلى ذلك ال يالئم قوله    

  ١٢. الباء يستلزم سبق الفرق بينهما
فعلم من هذا أنّ بني ،  نادراً إالّ¼مذهب صادق½ و¼اعتقاد صادق½:  فال يقال]يف األقوال خاصة[: قوله  )٢(

  ١٢. احلق والصدق عموماً وخصوصاً مطلقاً، احلق أعم مطلقاً من الصدق
ومعـىن احلـق   ،  يريد أنّ معىن احلكم الصادق هو احلكم املطابق بكسر البـاء          ]قد يفرق بينهما  [: قوله  )٣(

 حبـسب االسـتعمال فهمـا    وما سـبق فـرق  ، هذا فرق حبسب املفهوم  ، هو احلكم املطابق بفتح الباء    
  ١٢. "رمضان آفندي"متغايران باالعتبار، كذا يف ، متحدان بالذات

فـال يـصح   ، ومطابقة الواقع إياه صـفة للواقـع  ،  قد يشكل بأنّ احلقّية صفة احلكم  ]معىن حقّيته [: قوله  )٤(
وحدها وإن كانت صفة تعريف احلقّية باملطابقة ومحلها عليها باملواطاة ، حاصل الدفع أنّ املطابقة       

، املطابقة املتعلّقـة بـاحلكم صـفة احلكـم    : لكن املفهوم احلاصل من مطابقة الواقع إياه أعين    ، للواقع
  ١٢".حاشية العالّمة عبد احلكيم"فيصح تعريف احلقّية باملطابقة، كذا يف 
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، )٣(وماهيته ما به الشيء هو هو) ٢(حقيقة الشيء )ةثابت) ١(اءيحقائق األش(
ا ميكن ملإلنسان، خبالف مثل الضاحك والكاتب ِم) ٤(كاحليوان الناطق

                                                
 بـل املنـايف لـه ثبـوت     ، ال ينـايف مـذهب العنديـة   نـه ؛ أل¼األشياء ثابتة½ : مل يقل]حقائق األشياء [: قوله  )١(

   ."عصام" ١٢. ا به الشيء هو هو مع قطع النظر عن تعلّق االعتقادم: احلقائق أي

لكـن  ،  مجع احلقيقة مع املاهية يف مقـام التعريـف يـدلّ علـى التـرادف بينـهما              ]حقيقة الشيء [: قوله  )٢(
واملاهية تعري عـن هـذا   ،  يطلق باعتبار الوجود والتحقّقإمنااملستفاد من كالم احملقّقني أنّ احلقيقة    

 يف املاهية أعم مـن أن تكـون موجـودةً     : "حاشية القطيب " فقد قال السيد السند قدس سره يف         ،باراالعت
  ١٢. فاملاهية أعم من احلقيقة مطلقاً، اخلارج أم ال

فاملعىن األمر الذي بـسببه  ، ¼لشيءا½ـوالضمريان ل،  الظاهر أنّ الباء للسببية]ما به الشيء هو هو  : [قوله  )٣(
ا يصري إنساناً متمايزاً فاعلية؛ ألنّ اإلنسان مثالً إمن يصدق على العلّة ال  أنهوال شك   ، الشيءالشيء ذلك   
وأجاب ، "حاشية اخليايل" هذا حاصل ما استشكله يف عداه بسبب الفاعل و إجياده إياه،عن مجيع ما    

فـال يـصدق   ، يءال مـا بـسببه الـشيء ذلـك الـش     ،  بأنّ الفاعل ما بسببه الشيء موجود يف اخلارج        :عنه
  ١٢. التعريف على الفاعل 

 فإنه ال ميكن تصور اإلنسان بالكنه بـدون تـصور احليـوان النـاطق؛ إذ مهـا          ]كاحليوان الناطق [: قوله  )٤(
فليـت شـعري كيـف أورد       ، وتصور الشيء بالكنه بدون تصور ذاتياته وماهيتـه حمـال         ، ذاتيان لإلنسان 

فـإنّ تـصور امـل ال يـستلزم        ، نسان بدون احليون الناطق ممكن    عليه بعض احملشني بأنّ تصور اإل     
 ر    : أقول. ل انتهى تصور املفصر بالكنه،مطلقاًليس بناء كالم الشارح على التصووهو ،  بل على التصو

 بىن كالمه على اصطالح إمنا وال خيفى على املتأمل أنّ الشارح هذا،،  ميكن بدون تصور الذاتيات  ال
:  القـادري الربيلـوي قـدس سـره     أمحد رضا خان  قال ادد األعظم إمام أهل السنة الشيخ       .املناطقة

 حـىت وعنـدنا كـلّ شـيء نـاطق     ،  هو عند الفالسـفة اجلهـال احلمقـاء        إمنا لإلنسان   جعل الناطق مميزاً  
 ،]٢١: فـصلت [﴾شـيءٍ  كُـلَّ  أَنطَـق  الَّـِذي  اللَّـه  أَنطَقَنا قَالُوا﴿:  فقد قال اهللا تعاىل    ،األشجار واألحجار 

 كذا يف ١٢]. ٤٤: اإلسراء[﴾تسِبيحهم تفْقَهونَ الَ ولَِكن ِبحمِدِه يسبح ِإالَّ شيٍء ِمن ِإنْ﴿: وقال تعاىل 
  ."امللفوظ"



 

 

١(ر اإلنسان بدونهتصو(وقد يقال ،ه من العوارض، فإن)إنّ ما به الشيء ½: )٢
٣(صههو هو باعتبار حتقّقه حقيقة، وباعتبار تشخ (ة، ومع قطع النظر عن هوي

ق والوجود  املوجود، والثبوت والتحقّهو) ٤(والشيء عندنا ،¼ذلك ماِهية
 بثبوت فاحلكم: )٦(فإن قيل ،ر التصو، معناها بديهي)٥(والكون ألفاظ مترادفة

إنّ : )٨(قلنا ،¼األمور الثابتة ثابتة½: )٧( مبنـزلة قولناحقائق األشياء يكون لغواً
                                                

. ما من العوارضفإ، بدون تصور الضاحك والكاتب  ميكن تصور اإلنسان بالكنه     :  أي ]بدونه[: قوله  )١(
الت من شاء فلريجع إليهاأمفهو يف املطو أو العام ١٢. ا البحث يف أنّ املراد من اإلمكان اخلاص  

لـيس بينـهما فـرق ال حبـسب     ،  إىل أنّ احلقيقة واملاهيـة لفظـان مترادفـان         أشار أوالً  ]قد يقال [: قوله  )٢(
  ١٢. حقيقيا ال اعتبارياهما فرقا  إىل أنّ بينثانياً أشار ثُم، املفهوم وال حبسب االعتبار واالستعمال

 عبارة ¼التشخص½و، مع عروض التشخص له هوية، ما به الشيء هو هو:  أي]باعتبار تشخصه[: قوله  )٣(
  ١٢.  معروض عن مجيع ما عداههحيث إنمن ، عما يفيد االمتياز للمعروض

يعرفون الشيء مبـا يـصح أن يعلـم وخيـرب          فإنّ املعتزلة   ، عند أهل السنة واجلماعة   :  أي ]عندنا[: قوله  )٤(
  ١٢. أيضاًالشيء يعم املوجود واملعدوم بل املمتنع : فهم يقولون، عنه

لكـن املعتزلـة منعـوا تـرادف      ،  للموجـود  مرادفـاً فيكون الـشيء مبعـىن الثابـت        ] ألفاظ مترادفة [: قوله  )٥(
  ١٢.  الواقع غري موجودة فيه ولذا يزعمون املعدومات املمكنة ثابتة يف عامل، الثبوت مع الوجود

،  كان عبارة عما به الشيء هو هو من حيث التحقّـق لَماأنّ احلقيقة   :  حاصل السؤال  ]فإن قيل [: قوله  )٦(
واملوجـود والثابـت لفظـان    ،  موجـودة أيـضاً وحقيقـة الـشيء عينـه فاحلقيقـة     ، والشيء هـو املوجـود   

فإنّ احلمل ال بد لـه أن يكـون احملمـول    ، باطالً ¼األشياء ثابتة حقائق  ½: صار قول املصنف  ، مترادفان
  ١٢. وهاهنا احملمول عني املوضوع،  للموضوع حبسب املفهوممغايراً

حقـائق  ½فـإنّ التركيـب يف      ، ¼عـني قولنـا   ½:  ومل يقـل   ¼مبنــزلة قولنـا   ½:  قـال  إمنا ]مبنـزلة قولنا [: قوله  )٧(
  ١٢.  كذا يف بعض احلواشي، تركيب توصيفي¼ابتةاألمور الثابتة ث½ويف ،  إضايفّ¼األشياء

 إنّ املوضوع واحملمـول وإن كانـا متحـدين يف املفهـوم حبـسب       : حاصل اجلواب  ]قلنا[: قوله  )٨(
فإنّ املـراد مـن املوضـوع مـا نعتقـده      ، متحدان يف الوجود، لكنهما متغايران يف املفهوم  ، الظاهر

      Å  
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 يه باألمساء من اإلنسان والفرس ونسم،أنّ ما نعتقده حقائق األشياء بهاملراد 
واجب الوجود ½: والسماء واألرض أمور موجودة يف نفس األمر، كما يقال

: )٢(وليس مثل قولك إىل البيان،) ١(حيتاجا رمبكالم مفيد ال، وهذا ¼موجود
على ما ) ٤(¼أنا أبو النجم وشعري شعري½: )٣( قوله، وال مثل ¼الثابت ثابت½

 يكون ،وحتقيق ذلك أنّ الشيء قد يكون له اعتبارات خمتلفة .ال خيفى
احلكم عليه بشيء مفيداً بالنظر إىل بعض تلك االعتبارات دون البعض، 

                                                

فـصار احلمـل يف املعـىن ومل       ، موجودة يف نفس األمر   واملراد من احملمول أمور     ، حقائق األشياء 
  ١٢. يكن لغواً

كمـا  ، فإنّ أكثر من مسعه يفهم منه ذلك املعـىن     ، قلّما حيتاج إىل بيان معناه    :  أي ]ربما حيتاج [: قوله  )١(
 واحلاصل أنّ أخـذ موضـوعه حبـسب االعتقـاد مـشهور فيمـا بـني               ،¼واجب الوجود موجود  ½يف مثل   
 كـذا  ،أللّهم إالّ أن يكون بالنسبة إىل بعض األذهان القاصرة . ال حاجة إىل بيان معناه    فهو مفيد ب  ، الناس

  ١٢. "حاشية اخليايل"يف 

حقـائق األشـياء   ½: قولنا: أي،  هذا متفرع على قول الشارح هذا الكالم مفيد        ]ليس مثل قولك  [: قوله  )٢(
وضـوع واحملمـول فيـه متحـدان حبـسب         فإنّ امل ، ¼الثابت ثابت ½!  ليس مثل قولك أيها السائل     ¼ثابتة

  .احملكوم

قولنـا  :  أي ¼ربما حيتاج إىل البيـان    ½ : هذا متفرع على قوله    ]¼أنا أبو النجم  ½ :ال مثل قوله  [: قوله  )٣(
، ، فإنه حيتاج إىل بيان معناه البتة¼شعري شعري½:  ليس مثل قول أيب النجم¼حقائق األشياء ثابتة½

 بالوصـف املـذكور معـىن    ألنّ أخذ احملمول مقيداً   : احلاشية ما نصه  قال العالّمة عبد احلكيم يف      
ر يف ، جمازيعلى ما تقر من بيانه؛ ألنّ املتبادر املعىن احلقيقي وإن اشتهر ال بد ازيواملعىن ا
  ١٢. موضعه

أو شــعري هــو شــعري املعــروف ، شــعري اآلن كــشعري فيمــا مــضى:  أي]شــعري شــعري: [قولــه  )٤(
  ١٢. كذا يف عامة احلواشي، بالبالغة
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ة جسم ما كان احلكم عليه باحليواني) ١(هنإكاإلنسان إذا أخذ من حيث 
 :أي) ام علوال( ،واًحيوان ناطق كان ذلك لغ هنإمفيداً، وإذا أخذ من حيث 

ا وبأحواهلاباحلقائق من تصو ا والتصديقاملراد : ، وقيل)٢()ققّمتح( .را
  .ال علم جبميع احلقائق) ٣(أنهللقطع ب العلم بثبوا

                                                

يفيـد احلمـل   ، لو كان السامع عاِلماً باإلنسان مـن حيـث إنـه جـسم        :  يعين ]أخذ من حيث إنه   [: قوله  )١(
  ١٢. ولو علمه من حيث إنه حيوان ناطق ال يفيد؛ ألنّ املوضوع يشتمل على احملمول، باحليوانية

كمـا أنّ دعـوى   ،  تتضمن دعوى العلم بثبوت جنسها   ¼حقائق األشياء ثابتة  ½ دعوى أنّ    ]متحقّق[: قوله  )٢(
 قـصد الـرد علـى طوائـف     أنـه إالّ ، العلم ا تتضمن دعوى ثبوت جنسها؛ إذ العلم حقيقة من احلقـائق    

ا  ردع قطع النظر عن تعلّق اعتقاد ـا  يف حد ذاا م¼حقائق األشياء ثابتة  ½: فقال، السوفسطائية صرحياً 
  ."عصام" ١٢. ا على الالأدرية رد¼العلم ا متحقق½:  وقال،يةعلى العنادية والعند

 فـإن رجـع الـضمري إىل   ،  لالسـتغراق ¼حقـائق األشـياء  ½:  حاصـله أنّ الـالم يف قولـه      ]أنهللقطع ب [: قوله  )٣(
وهـذا باطـل وإذا قـدرنا    ، ¼العلـم جبميـع احلقـائق متحقّـق    ½: صـار املعـىن   ، بال تقدير مـضاف    األشياء

علمـت  ½: ، وقولـك  ¼علمت مجيع احلقـائق   ½: وذلك لوضوح الفرق بني قولك    ،  املعىن  صح ¼الثبوت½
وال يضرنا ألنه غري . فمسلّم،  ويرد عليه أنه إن أريد عدم العلم باجلميع تفصيالً     ،¼ثبوت مجيع احلقائق  

،  بـاجلميع  يتضمن العلم اإلمجـايلّ ،¼حقائق األشياء ثابتة½: فممنوع، فإنّ قولنا ، مراد و إن أريد إمجاالً    
  ١٢. "اخليايل"فيكون معلوماً لنا البتة، كذا يف ، وقد سبق أنّ املراد ما نعتقده حقائق األشياء

يفيـد احلمـل   ، لو كان السامع عاِلماً باإلنـسان مـن حيـث إنـه جـسم     :  يعين]أخذ من حيث إنه  [: قوله  )١(
  ١٢. ولو علمه من حيث إنه حيوان ناطق ال يفيد؛ ألنّ املوضوع يشتمل على احملمول، باحليوانية

كمـا أنّ دعـوى   ،  تتضمن دعوى العلم بثبوت جنـسها ¼حقائق األشياء ثابتة½  دعوى أنّ  ]متحقّق[: قوله  )٢(
إالّ أنـه قـصد الـرد علـى طوائـف      ، العلم ا تتضمن دعوى ثبوت جنسها؛ إذ العلم حقيقة من احلقـائق           

ا  يف حد ذاا مع قطع النظر عن تعلّق اعتقاد ـا رد        ¼حقائق األشياء ثابتة  ½: فقال، السوفسطائية صرحياً 
  ."عصام" ١٢.  ردا على الالأدرية¼العلم ا متحقق½: على العنادية والعندية، وقال

فـإن رجـع الـضمري إىل       ،  لالسـتغراق  ¼حقـائق األشـياء   ½:  حاصـله أنّ الـالم يف قولـه        ]للقطع بأنه [: قوله  )٣(
إذا قـدرنا   وهـذا باطـل و    ، ¼العلـم جبميـع احلقـائق متحقّـق       ½: صـار املعـىن   ، بال تقدير مـضاف    األشياء

علمـت  ½: ، وقولـك ¼علمت مجيـع احلقـائق   ½: وذلك لوضوح الفرق بني قولك    ،  صح املعىن  ¼الثبوت½
وال يضرنا ألنه غـري  . فمسلّم،  ويرد عليه أنه إن أريد عدم العلم باجلميع تفصيالً،¼ثبوت مجيع احلقائق 

،  يتضمن العلم اإلمجـايلّ بـاجلميع      ،¼حقائق األشياء ثابتة  ½: فممنوع، فإنّ قولنا  ، مراد و إن أريد إمجاالً    
  ١٢. "اخليايل"فيكون معلوماً لنا البتة، كذا يف ، وقد سبق أنّ املراد ما نعتقده حقائق األشياء
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  ال ثبوت لشيء منأنه على القائلني بارد) ١( املراد اجلنسأنّ: واجلواب
) ٢()ةوفسطائي للسخالفاً( . وال بعدم ثبوا، وال علم بثبوت حقيقة،احلقائق

ا أوهام وخياالت باطلة، وهم أفإنَّ منهم من ينكر حقائق األشياء، ويزعم 
ى إن ا تابعة لالعتقاد، حتأ) ٥( ويزعم،)٤(، ومنهم من ينكر ثبوا)٣(ةياِدنالِع

 أو حادثاً ، أو قدمياً فقدمي، أو عرضاً فعرض،اعتقدنا الشيء جوهراً فجوهر
 أنهة، ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء وال ثبوته، ويزعم ي وهم الِعنِد،فحادث

                                                

والعلـم  ،  جـنس حقـائق األشـياء ثابتـة    ¼حقـائق األشـياء ثابتـة   ½: أنّ املراد بقوله:  يعين ]اجلنس[: قوله  )١( 
، فحينئـذ يرجـع إىل اإلجيـاب اجلزئـي      ، بذلك اجلنس متحقّق سواء كان يف ضمن فرد واحد أو أكثر          

  ".حاشية عبد احلكيم "١٢. وذلك كاٍف يف الرد على اخلصم؛ ألنه يدعي السلب الكلي يف املقامني
واحملقّقون ،  زعم قوم أنَّ السوفسطائية كانت طائفةً يتشعبون إىل ثالثة مذاهب  ]السوفسطائية[: قوله  )٢(

، بل كلّ غالط سوفسطائي يف موضع غلطه  ، ال ميكن عن عاقل أن يقول ذه املذاهب       : منعوه وقالوا 
  ".رمضان آفندي "١٢". تلخيص امللخص"، كذا يف ¼إسطا½، و¼سوفا½يدلّ عليه اشتقاق امسه من 

أنّ ، والفـرق بـني مـذهب العناديـة والعنديـة        ،  مسوا بذلك؛ ألم ينكرون احلق عناداً      ]العنادية[: قوله  )٣(
والعندية ينكرون ، العنادية ينكرون ثبوت احلقائق ومتييزها يف نفس األمر مطلقاً بتبعية االعتقاد وبدونه  

لو قطع النظر عن االعتقادات ارتفعـت  : يعين، ظرعن اعتقادناثبوا ومتييزها يف نفس األمر مع قطع الن     
بثبوا وتقررها فيها بتبعية االعتقـادات أو بتوسـطها، كـذا يف    : لكنهم يقولون ، احلقائق يف نفس األمر   

  ١٢". حاشية عبد احلكيم"
 بالنـسبة إىل  وباطـل ، مذهب كلّ قوم حق بالنسبة إليه    : تقررها، وهم يقولون  :  أي ]ثبوا[: قوله  )٤(

؛ ألّـم يزعمـون أنّ حقيقـة الـشيء مـا هـو عنـد           ¼العنديـة ½ مسـوا بــ    إمنـا و. قاله اخليايل ، خصمه
  ١٢. املعتقد

إخل وأكثـر مـا     ... ظـنين : ، أي ¼زعمـين ال أوده   ½: منها الظن، يقال  ،  الزعم يطلق ملعانٍ   ]يزعم[: قوله  )٥(
واملراد به هاهنا القول؛ إذ الشاك ليس له اعتقاد ، اًسواء كان قوالً أو اعتقاد ، يستعمل فيما كان باطالً   

١٢. باطالً: فمعىن يزعم يقول، وال ظن  
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شاك،أنه يف  وشاكوهلّ شاك م جرِرا، وهم الالأدا ) ٢(لنا حتقيقاً و.)١(ةيأن
 ،)٥(، وبعضها بالبيان)٤(بالضرورة بثبوت بعض األشياء بالعيان) ٣(جنزم
النفي حقيقة فق وإن حتقّ، )٧(ثبتق نفي األشياء فقد  إن مل يتحقّأنه) ٦(وإلزاماً

، فقد ثبت شيء من احلقائق، فلم )٨(من احلقائق لكونه نوعاً من احلكم
أنهوال خيفى  ، نفيها على اإلطالقيصحم إنة½ علىا يتماِدي٩(الِعن(...........  

                                                

  ١٢. ، وهم رئيس السوفسطائية¼ال أدري½:  مسوا ا لقوهلم]الالأدرية[: قوله  )١(
  ١٢.  الدليل التحقيقي ما يدعي املستدلّ أنّ مقدماته صادقة]حتقيقاً[: قوله  )٢(
أما دفع شبهة العنادية والعندية فألنّ اجلزم بالضرورة بثبوت        ،  دفع شبهة الالأدرية ظاهر    ]جنزم[: قوله  )٣(

  ".عصام "١٢. بعض األشياء يف نفس األمر مع قطع النظر عن االعتقاد بالعيان أو البيان يوجب ثبوته
  ١٢. حرارة النار وبرودة املاءوهي املوجودات اخلارجية ك، بإحدى احلواس الظاهرة:  أي]بالعيان[: قوله  )٤(
  ١٢. بإقامة الرباهني القاطعة:  أي]بالبيان[: قوله  )٥(
واملطلوب منه إلـزام اخلـصم   ،  الدليل اإللزامي ما يكون مقدماته مسلّمة عند اخلصم ال املستدلّ          ]إلزاما[: قوله  )٦(

  ١٢.  ضمنه إلزام اخلصمخبالف الدليل التحقيقي فإنّ املقصود منه إثبات احلق وإن حصل يف، فحسب
إن مل يصدق نفي شيء من األشياء لـصدق ثبـوت   : إن مل يتحقّق نفي مجيع األشياء يعين:  أي]فقد ثبت [: قوله  )٧(

فـإذا مل تـصدق الـسالبة    ، وتفصيله أنّ السالبة الكلّية نقيضها املوجبة اجلزئيـة . وإالّ يلزم ارتفاع النقيضني  ، بعضها
  ١٢. بعض األشياء ثابت وهي املوجبة اجلزئية: ألشياء ثابت لصدق نقيضها أيال شيء من ا: الكلية أي

 واحلكم قسم من العلم لكونه تصديقا والعلم من الكيفيـات النفـسانية وهـو           ]نوعا من احلكم  [: قوله  )٨(
قسم من مطلق الكيف الذي هو قسم من العرض الذي هـو قـسم مـن املمكـن الـذي هـو قـسم مـن                 

  ١٢. "رمضان آفندي"املوجود كذا يف 
أما على الالأدرية فال يتم فإّم ينكرون     ،  فإّم ينكرون ثبوت األشياء مطلقا     ]يتم على العنادية  [: قوله  )٩(

أما على العندية فيحتمل أن يتم فإّم ينكـرون ثبـوت        . ويزعمون أّم شاكّون  ، الثبوت والنفي كليهما  
، إن مل يتحقّق نفي ثبوت األشـياء يف نفـسها فقـد ثبـت    : قال هلماألشياء مع قطع النظر عن االعتقاد في 
  ١٢". شرح املقاصد"ويتأيد هذا مبا قال الشارح رمحه اهللا يف ، وإن حتقّق فالنفي حقيقة من احلقائق
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، كاألحول )٢(ات، واحلس قد يغلط كثرياًات منها حسيالضروري: )١(قالوا
قد  يرى الواحد اثنني، والصفراويجيد احللو٣(ا مر(،ات، وقد  ومنها بديهي

ها إىل أنظار دقيقة، شبه يفتقر يف حلّا ، وتعرض )٤( فيها اختالفاتتقع
ات فرع الوالنظريففسادها فسادها، وهلذا كثر فيها اختالف )٥(اتضروري ،
ة ال ينايف اجلزم بالبعض غَلَطُ اِحلس يف البعض ألسباب جزئي: )٦(قلنا .العقالء

                                                
  ١٢. السوفسطائية:  أي]قالوا[: قوله  )١(
مـا الكلّيـات فلعـدم تعلّـق احلـس          أ،  فال حكم لـه يف الكلّيـات وال يف اجلزئيـات           ]يغلط كثرياً [: قوله  )٢(

ال مجيـع الـنريان املوجـودة يف    ، جبميع أفرادها؛ ألنّ احلس ال يدرك مثالً إالّ هذه النار أو تلـك النـار    
كما أنا  ، وليست مبحسوسة حقيقة  ، ا تدركها حمسوسة  ا يف اجلزئيات فألنّ احلس رمب     وأم، اخلارج

فإنا إذا تأملناه علمنا أنه مركّب من أجزاء شـفافة    ، بيض أصالً نرى الثلج يف غاية البياض مع أنه ليس بأ        
  ١٢. ال لون هلا

، أنه دليل للعندية نصه بعد ذكـر الـدليل  " شرح املواقف" الذي يتبادر ِمما يف     ]جيد احللو مرا  [: قوله  )٣(
  ١٢. فدلّ على أنّ املعاين تابعة لإلدراكات

لبديهيات لو كانت ثابتة لَما وقعت فيها اختالفـات، لكنهـا وقعـت         ا:  أي ]تقع فيها اختالفات  [: قوله  )٤(
  ١٢. فالبديهيات ليست بثابتة

وإالّ يلزم الدور ،  ألنّ النظري ال بد أن تنتهي سلسلة اكتسابه إىل الضروري     ]فرع الضروريات [: قوله  )٥(
  ١٢. أو التسلسل

فـإنّ الالأدريـة لَمـا متـسكوا بـأنّ          . ¼آه... غلط احلس ½:  إثبات للمقدمة املمنوعة بقولنا    ]قلنا[: قوله  )٦(
     قد يغلط يف بعض املواد ومىت كان كذلك جيوز أن يغلط يف مجيعها فال يكون مفيداً للعلم        ، احلس ،

بأنا ال نسلّم أنه إذا كان غالطاً يف بعض املواد يلزم جـواز غلطـه    ، ومنع الشارح العالّمة كربى القياس    
وهو ال ينايف اجلـزم يف بعـض آخـر بـسبب     ،  الغلط يف البعض إنما هو ألسباب جزئية       فإنّ، يف مجيعها 

  ١٢. "حاشية عبد احلكيم"انتفاء مجيع األسباب املوجبة له، ملتقط من 
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 أو  والعادةلف لعدم اإليف البديهي) ١(اتبانتفاء أسباب الغلط، واالختالف
تنايف ألنظار ال لفساد ا االختالفر ال ينايف البداهة، وكثرةخلفاء يف التصو 

 معهم، خصوصاً) ٢(رةملناظَا  إىل ال طريقأنهواحلق ، ات بعض النظريحقّية
يعترفون مبعلوٍم ليثبت به جمهول، بل الطريق ال م  أل؛ الالأدريةمع

  اسم للحكمة¼اسوفسط½و .)٤(أو حيترقوا) ٣(تعذيبهم بالنار، ليعترفوا
 ¼اسطا½ معناه العلم واحلكمة، و¼سوفا½  ألنّ؛)٥( والعلم املزخرف،املموهة
ت الفلسفة من ت السفسطة، كما اشتقّزخرف والغلط، ومنه اشتقّمعناه امل

ى ا وهو ِصفَة يتجلّ) ٦()وأسباب العلم( . احلكمة حمب:، أي¼فيالسوف½
ر ضح ويظهر ما يذكر، وميكن أن يعب يت:من قامت هي به، أياملذكور ِل

                                                
  ١٢. منها بديهيات وقد تقع فيها اختالفات:  جواب عن قوهلم]اتواالختالف[: قوله  )١(
والسوفـسطائية ال يعترفـون     ،  املناظرة إلفـادة اهـول بـاملعلوم        ألنّ ]ال طريق إىل املناظرة   [: قوله  )٢(

  ١٢. فاإلشتغال باملناظرة ال يفيد شيئاً،  يثبت به جمهولحىتمبعلوم 
  ١٢. والتميز بينهما بأنّ األول من احلسيات والثاين من احملسوسات،  حبقيقة األمل واللذّة]ليعترفوا[: قوله  )٣(
 امهم ـذا الطريـق ال إحـراقهم حـىت      واملقصود به إلز  ، إن أبوا أوجعوا بالنار   : ي أ ]أو حيترقوا [: قوله  )٤(

  ١٢. يلزم منه جواز التعذيب بالنار
  ١٢. وباطنه باطل وكاذب،  هو ما يتحلّى ظاهره بصورة الصدق واحلق]املزخرف[: قوله  )٥(
ئية، وكان منشأ إنكارهم الطعن يف  لَما أثبت العلم باحلقائق ردا على السوفسطا    ]أسباب العلم [: قوله  )٦(

أسـباب العلـم   ½: فقـال ، عقّبـه بإثبـات احلـس والعقـل     ، احلس وبداهة العقل أو النظر املتفرع عليهما      
مبالغـة يف تـصحيح حتقّـق العلـم        ،  إشارة إىل إثبات السببني املطعونني مـع زيـادة سـبب ثالـث             ¼ثالثة

  ١٢". حاشية املالّ عصام"كذا يف ، حبقائق األشياء



 

 

#  

٧٠  

   

"  !  

وإدراك العقل من ) ٢(، فيشمل إدراك احلواسموجوداً كان أو معدوماً) ١(عنه
التصورات والتصديقات اليقينيصفة:ة، خبالف قوهلمة وغري اليقيني  
 ، فإنه وإن كان شامالً إلدراك احلواس)٤(متييزاً ال حيتمل النقيض) ٣(توجب

رات بناء على بناء على عدم التقييد باملعاين، وللتصوا ال نقائض هلا على أ
 ولكن ينبغي ،هذا ه ال يشمل غري اليقينيات من التصديقات، لكن)٥(مواما زع

                                                

 مل إمنـا و،  بالكسر وهـو مـا يكـون باللـسان    ¼الِذكر½ إشارة إىل أنّ املذكور من       ]أن يعبر عنه  [: قوله  )١(
وإن صـح ذكـره يف تعريـف العلـم لعمومـه مثـل الظـن             ، جيعله من املضموم وهو مـا يكـون بالقلـب         

  ".خيايل "١٢. واجلهل محالً للفظ على الشائع املتبادر
  .الظاهرة؛ إذ األشاعرة ال يقولون باحلواس الباطنة:  أي]إدراك احلواس[: قوله  )٢(
إالّ أنـه قيـده   " املواقـف " هـذا هـو املختـار مـن تعريفـات العلـم عنـد صـاحب         ]صفة توجب [: قوله  )٣(

  ١٢. باملعاين
وـذا القيـد خـرج الظـن        ، ال حيتمل متعلّق التميز نقيض ذلك التميز      :  أي ]ال حيتمل النقيض  [: قوله  )٤(

ز احلاصـل فيهـا حيتمـل نقيـضه بـال خـالف              ،  والوهم والشكوكـذا خـرج اجلهـل      ، فإنّ متعلّق التمي
فتـزول عنـه مـا حكـم بـه مـن       ، املركّب الحتمال أن يطّلع يف املـستقبل صـاحبه علـى مـا يف الواقـع            

  ".شرح مواقف "١٢. إىل نقيضه وكذا خرج التقليد؛ ألنه يزول بالتشكيك اإلجياب  والسلب
،  تنبيه على خطـأ زعمهـم؛ ألنّ إطـالق النقـيض علـى أطـراف القـضايا شـائع                ]ى ما زعموا  عل[: قوله  )٥(

والتحقيق املستفاد مـن كـالم الـسيد الـسند قـدس سـره أنّ النقيـضني إن فـسرا بـاألمرين املتمـانعني                
وبـالعكس ال يكـون   ، حبيث يقتضي لذاته حتقّـق أحـدمها يف نفـس األمـر انتفـاء اآلخـر فيـه         ، بالذات
الصورة نقيض؛ إذ ال يستلزم حتقّق صورة انتفاء أخرى إالّ إذا اعتـرب نـسبتهما إىل شـيء         : ر أي للتصو ،

  . عامة الكتب١٢. فإنه حيصل حينئذ قضيتان متنافيتان صدقاً وكذباً
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١(أن حيمل التجلِّي على االنكشاف التام (العلم ؛ ألنالذي ال يشمل الظن 
للخلق( .عندهم مقابل للظن( أي:املخلوق، من امللك واإلنس واجلن )٢( ،

ثالثة( .سبب من األسباببه لذاته ال خبالف علم اخلالق تعاىل فإن : احلواس
 أنّ: وجه الضبط ،حبكم االستقراء )، واخلرب الصادق، والعقل)٣(السليمة

فإن كان آلة غري ) ٥(فاخلرب الصادق، وإالّ) ٤(السبب إن كان من خارج
٦( فالعقل، وإالّاملدرك فاحلواس(........................................  

                                                
أّا صفة تنكشف ا ملن قامـت بـه مـا مـن شـأنه أن يـذكر              :  فاملعىن ]على االنكشاف التام  [: قوله  )١(

، فيخرج عن احلد الظن واجلهل املركّب واعتقاد املقلّد املـصيب أيـضاً           ، ما ال اشتباه فيه   انكشافاً تا 
  ."شرح مواقف" ١٢. فليس فيه انكشاف تام وانشراح ينحلّ به العقد

وأما غريهـم فقـد قـال سـيدي اإلمـام      ،  خص هؤالء الثلث؛ ألّم املكلّفون املأمورون   ]اجلن[: قوله  )٢(
كلّ اخللق مأمور باإلميان باهللا تعـاىل ورسـالة نبينـا عليـه الـصالة      ½: دس سره العزيز ق أمحد رضا خان  

  ١٢. ¼والسالم
  ١٢.  احتراز عن املريضة كباصرة األحول وذائقة الصفراوي]احلواس السليمة[: قوله  )٣(
  ١٢. خارج عن ذات املدرك:  أي]من خارج[: قوله  )٤(
لسبب من خارج بأن كان له تعلّـق تـام باملـدرك حبيـث يـسمى      وإن مل يكن ا:  أي ]وإالّ[: قوله  )٥(

  ١٢. داخال
ال ، إنّ املدرك للكلّيات واجلزئيات املادية هـو العقـل       :  هذا على قول من يقول     ]وإالّ فالعقل [: قوله  )٦(

  ١٢. ومدرك اجلزئيات املادية هو احلواس، إنّ مدرك الكلّيات هو العقل: على قول من يقول
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ا خبلقه ؛ ألها هو اهللا تعاىلر يف العلوم كلّاملؤثّ السبب: )١(فإن قيل
 كالنار  والسبب الظاهري،واخلرب والعقل، ةده من غري تأثري للحاسوإجيا

يف ) ٢( واألخبار آالت وطرقلإلحراق هو العقل ال غري، وإمنا احلواس
 فينا العلم معه  تعاىلوالسبب املفضي يف اجلملة بأن خيلق اهللا ،اإلدراك

يق  والطر، واآللة كاحلس،ليشمل املدرك كالعقل )٣(بطريق جري العادة
الوجدان : ر، مثلخ ال ينحصر يف الثالثة، بل هاهنا أشياء أُ،كاخلرب
: قلنا .ات ونظر العقل مبعىن ترتيب املبادي واملقدم،والتجربة) ٤(واحلدس
على عادة املشايخ يف االقتصار على املقاصد، واإلعراض عن ) ٥(هذا

                                                

  إنكم أردتم بالسبب السبب احلقيقي أو السبب الظاهري أو السبب:  حاصل السؤال]فإن قيل[:  لهقو  )١(
ا هو وإن كان املراد الثاين فإمن، ريها هو اهللا تعاىل ال غ   إن كان املراد األول فإمن    ، ملةاملفضي يف اجل  

لّ تقـدير تقـسيم أسـباب    فعلـى كـ   ، وإن كان املراد الثالث فاحلصر يف هذه الثالثة باطـل         ، العقل فقط 
  ١٢. العلم إىل الثالثة غري صحيح

العلّة الكاسبة وبـني  : فإنّ احلواس آالت بني الفاعل أي،  نشر على ترتيب اللف  ]آالت وطرق [: قوله  )٢(
  ١٢. فإنها طرق لإلدراك ال آالت له، املكتسبات يف وصول أثره إليه خبالف األخبار: منفعله أي

  ١٢.  خبلق ذلك العلم يف حملّه عند تعلّق ذلك السبب به على سبيل االختصاص]ةجري العاد[: قوله  )٣(
 هو قوة توجب سرعة انتقـال الـذهن إىل املطلـوب العلمـي مـن غـري حاجـة إىل            ]احلدس[: قوله  )٤(

  ١٢. التفكّر
كـن  ل، الـسبب املفـضي يف اجلملـة      : إنا خنتـار الـشق الثالـث أي       :  حاصل اجلواب  ]قلنا هذا [: قوله  )٥(

بـل علـى عـادة املـشايخ يف االقتـصار علـى          ، احنصار األسـباب يف الثالثـة لـيس مبنيـا علـى احلقيقـة             
  ١٢. إخل... املقاصد
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ة عقيب ما وجدوا بعض اإلدراكات حاصلهم لَ، فإن)١(تدقيقات الفالسفة
استعمال احلواسفيها، سواء كانت من ذوي العقول  الظاهرة اليت ال شك 

م املعلومات  كان معظّلَماو .)٢(أو غريهم، جعلوا احلواس أحد األسباب
ولَ .جعلوا سبباً آخر )٤(مستفاداً من اخلرب الصادق) ٣(ةالدينيا مل يثبت م

عندهم احلواسامل½ـاة ب الباطنة املسم وغري ¼ والوهم واخليالشتركاحلس 
ات ات والبديهييات والتجربق هلم غرض بتفاصيل احلدسي ومل يتعلّ،ذلك
جعلوه سبباً ثالثاً يفضي إىل ،)٥(ات، وكان مرجع الكلّ إىل العقلوالنظري 

مات،  أو ترتيب مقد، أو جتربة،انضمام حدسب أو ،العلم مبجرد التفات
 أعظم من  الكلّ وأنّ،وعطشاً )٦(ا جوعاً لنفجعلوا السبب يف العلم بأنّ

                                                

  ١٢. تدقيقام املبنية على األصول الفاسدة ِمما ال يفتقر إليه:  أي]عن تدقيقات الفالسفة[: قوله  )١(
، وعمومه يستحق أن يعد أحد أسباب العلم اإلنـساينّ   أنّ احلس لظهوره    :  يعين ]أحد األسباب [: قوله  )٢(

  ."خيايل" ١٢. سواء كانت إشارة إىل عمومه: فقوله
، فـإنّ بعـض املعلومـات       ¼كلّهـا ½ ال   ¼معظّم املعلومات ½: ا قال  إمن ]معظّم املعلومات الدينية  [: قوله  )٣(

ان بـاهللا تعـاىل علـى الـساكن يف      وجب اإلميحىت، اىل ِمما يستقلّ به العقل    كوجود الواجب تع  ، الدينية
  ١٢. شاهق اجلبل بعد مضي مدة التأمل

واملراد منـه الكتـاب   ،  وإن كان داخالً يف إدراك احلواس لكون طريقه السمع    ]اخلرب الصادق [: قوله  )٤(
  ١٢. ا تستند إىل الكتاب والسنةا اإلمجاع والقياس فحجيتهما إمنأم، والسنة

وليـست مـن   ، فإنّ احلـدس والتجربـة والنظـر كلّهـا مـن آثـار العقـل           ]  إىل العقل  مرجع الكلّ [: قوله  )٥(
وإن مل تــستقلّ يف ، ا مــستقلّة الوجــودخبــالف احلــواس الظــاهرة فإــ، جــوداألســباب املــستقلّة الو

  ١٢. اإلدراك
  . هو من الوجدانيات]جوعاً[: قوله  )٦(
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  وأنّ،)١(ا مسهليِنومقَ الس وأنّ، نور القمر مستفاد من الشمس وأنّ،اجلزء
.  من احلسباستعانة )٢( هو العقل، وإن كان يف البعضم حادثالعالَ

)فاحلواس (مجع حاسة، مبعىن القوة ة احلاس)العقل حاكم مبعىن أنّ) مخس 
 تمتثبتها الفالسفة فال تا احلواس الباطنة اليت جودها، وأمبالضرورة بو

ة مودعة يف العصب  قويوه) ٤()السمع(، ةعلى األصول اإلسالمي) ٣(دالئلها
ا األصواتتقعر الصماخ، املفروش يف م ٦(بطريق وصول اهلواء) ٥(درك (

                                                

 احلـدث والتجربـة أنّ مـشاهدة احلـس مـرة أو             والفرق بني ، مثال للتجربة ] السقمونيا مسهل [: قوله  )١(
  ."رمضان آفندي" ١٢. مرتني كافية يف احلدس ال يف التجربة

  ١٢.  كاحلدسيات والتجربيات]وإن كان يف البعض[: قوله  )٢(
وعلـى أنّ  ، ا مبنيـة علـى أنّ الـنفس ال تـدرك اجلزئيـات املاديـة بالـذات        فإـ ]فال تتم دالئلها  [: قوله  )٣(

  ."خيايل" ١٢. والكلّ باطل يف اإلسالم، احد ال يكون مبدأ ألثرينالو
، قدمه لتوقّف أكثـر الفـضائل الدينيـة والكمـاالت اإلنـسانية عليـه      ، القوة السامعة :  أي ]السمع[: قوله  )٤(

النرباس" كذا يف ١٢. ولذا ترى كثرياً من العميان حيملون العلوم واملعارف خبالف الصم".  
مـساس  : هو القرع أي  : وقيل، هو متوج اهلواء وهو سببه القريب     :  قيل ¼الصوت½ ]ألصواتا[: قوله  )٥(

شرح "ومها سببان بعيدان له، واحلق ما قال الشارح قدس سره يف ، تفريق شديد: أو القلع أي، شديد
الصوت عندنا حيدث مبحض خلـق اهللا تعـاىل مـن غـري تـأثري متـوج اهلـواء والقـرع            :  نصه "املقاصد

 خـان  أمحـد رضـا   للشيخ اإلمام   " الكشف شافيا "كسائر احلوادث، وزبدة التحقيق يف رسالة       ، القلعو
  ١٢. القادري الربيلوي قدس سره العزيز

واملقـصود أنّ اإلحـساس بالـصوت يتوقّـف         : "شرح املواقف "يف  ] بطريق وصول اهلواء  [: قوله  )٦(
أنّ هـواء واحـداً بعينـه يتمـوج ويتكيـف      : ال مبعـىن ، على أن يصل اهلواء احلامل لـه إىل الـصماخ   

أنّ مـا جيـاور ذلـك اهلـواء املتكيـف بالـصوت            : بل مبعىن ، ويوصله إىل القوة السامعة   ، بالصوت
وهكـذا إىل أن يتمـوج ويتكيـف بـه اهلـواء الراكـد يف الـصماخ          ، يتموج ويتكيف بالصوت أيـضاً    

  ١٢. فيدركه السامعة
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املتكيق اإلدراك خيل) ١( اهللا تعاىلة الصوت إىل الصماخ، مبعىن أنّف بكيفي
) ٢(فتنيني اوة مودعة يف العصبت قويوه) والبصر( يف النفس عند ذلك

) ٤(درك ا األضواءتيان إىل العينني،  تفترقان فتأدمثُ) ٣(اللتني تتالقيان

ا مواحلسن والقبح وغري ذلك ِم) ٥(واأللوان واألشكال واملقادير واحلركات

                                                

 لـيس علّـة تامـة     فيه تنبيه على أنّ وصول اهلواء املتكيف بكيفية الـصوت   ]ىلمبعىن أنّ اهللا تعا   [: قوله  )١(
  ١٢. ا حيصل اإلدراك مبحض خلق اهللا تعاىل عند الوصول بطريق جري العادةبل إمن، لإلدراك

أنه قد ثبت مـن جـانيب مقـدم الـدماغ مـن           :  اعلم أنه قد بين يف التشريح      ]العصبتني اوفتني [: قوله  )٢(
مثّ تباعدتا إىل أن ، حىت اتصلتا وصار جتويفامها واحداً، لّ الشم عصبتان جموفتان متقاربتان  حتت حم 

 ١٢. وذلك التجويف الذي يف امللتقى أودع فيه القوة الباصرة وتسمى جممع النورين، اتصلتا بالعينني
  ".ع"حاشية 

بل يتصل العـصب   ، تقاطعان على هيئة الصليب    ال ي  أمافيه إشارة إىل    : "اخليايل" يف   ]تتالقيان[: قوله  )٣(
واأليسر إىل اليسرى، فعلى هذا يكـون كهيئـة دالّـني    ، مثّ ينتقل األمين إىل العني اليمىن  ، األمين باأليسر 

 أنّ خمتـار الـشارح   "شرح املقاصد"كذا لَك يتبادر من يكون حمدب كلّ منهما إىل حمدب اآلخر هٰ       
  ١٢. طع الصليب هكذاقدس سره أما يتقاطعان كتقا

املشهور فيما بني اجلمهور وهو خمتار اإلمـام الـرازي أنّ الـضوء مبـصر         ] تدرك ا األضواء  : [قوله  )٤(
واللون مبصر ثانيـاً وبـالعرض علـى قيـاس قيـام        ، أوالً وبالذات لعدم توقّف رؤيته على رؤية شيء آخر        

  ١٢ ."شرح املواقف"وراكبها، والتفصيل يف ، احلركة بالسفينة
إنهـا اعتباريـة   : واملتكلّمـون يقولـون  ، يرد عليه أنّ احلركات من األعراض النسبية  ] احلركات: [قوله  )٥(

وأجيب ، فكيف تدرك باحلس؛ إذ اإلدراك احلسي فرع الوجود اخلارجي، ليس هلا حتقّق يف اخلارج
  ١٢. ا ال ينايف إدراكها باحلسولزوم النسبة هل، بأنّ احلركة من املوجودات اخلارجية باالتفاق: عنه
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، ة عند استعمال العبد تلك القوإدراكها يف النفس) ١(خيلق اهللا تعاىل
)يوه) والشمقو بني الناة مودعة يف الزائدتيفني تتهتني يم الدماغ الشب مقد
 ةف بكيفياملتكي) ٢(درك ا الروائح بطريق وصول اهلواءتي الثدي، لتمحب

وهي قوة منبثة يف العصب املفروش ) والذوق( إىل اخليشوم) ٣(ذي الرائحة
اللعابية اليت يف الفم ) ٤(ن يدرك ا الطعوم مبخالطة الرطوبةعلى جرم اللسا

 ،)٥(ة يف مجيع البدنثبنة م وهي قو)واللمس(، باملطعوم ووصوهلا إىل العصب

                                                

أنت تعرف أنّ مذهب أهل احلق أنّ الرؤيـة سـواء     : "شرح املواقف "يف  ] ِمما خيلق اهللا تعاىل   : [قوله  )١(
وال يـشترط بـضوء وال   ، كانت متعلّقةً باأللوان أو بغريها أمر خيلقه اهللا تعـاىل يف احلـي وفـق مـشيئته               

  ١٢. اعتربها احلكماء واملعتزلةمقابلة وال بغريمها من الشرائط اليت 
أنّ اهللا تعاىل خيلق إدراك الـروائح عنـد وصـول اهلـواء املتكيـف      : يعين] بطريق وصول اهلواء  : [قوله  )٢(

. ال مبعــىن أنّ الوصــول علّــة تامــة لــإلدراك، بكيفيــة ذي الرائحــة إىل اخليــشوم بطريــق جــري العــادة
  ١٢ "نرباس"

مثّ ، يتكيـف اهلـواء برائحـة املـشموم بـسبب اـاورة           : قال اجلمهـور  ] بكيفية ذي الرائحة  : [قوله  )٣(
. وهكذا إىل أن يصل التكيف إىل اهلواء ااور للحملـتني    ، يتكيف اهلواء اآلخر ااور لذلك اهلواء     

  ١٢ "نرباس"
عـم مـن غـري      أنّ الرطوبة اللعابية تتكيـف بكيفيـة الط       : األول: هاهنا وجهان ] مبخالطة الرطوبة : [قوله  )٤(

فتصل تلك  ، أنّ أجزاء املطعوم تتشرب بالرطوبة    : والثاين، فاحملسوس باحلقيقة هو الرطوبة   ، خمالطة
األجزاء إىل العصب، فال فائدة يف تلـك الرطوبـة إالّ تـسهيل وصـول احملـسوس احلامـل للطعـوم إىل                

  ١٢. كذا يف املطوالت، الذائقة
، فإنّ من أعضاء البدن مـا لـيس لـه قـوة المـسة     ، بدن سيما اجللدأكثر ال: أي] يف مجيع البدن : [قوله  )٥(

. ووجوههـا يف املطـوالت  ، بل قوة اللمس يف أغشيتها فقط ، كالكلية والكبد والطحال والرية والعظم    
  ١٢. واحلكمة يف عموم قوة اللمس حفظ البدن عما يضره من احلر والربد
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 عند التماس ،درك ا احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة وحنو ذلكت
ة م( .صال بهواالتهانوبكلّ حاس (من: أياخلمس  احلواس )أي)فوقَي  :
 اهللا تعاىل قد  أنّ:يعين) ١()له(ة  تلك احلاس:أي) على ما وضعت هي(لع يطّ

إلدراك أشياء خمصوصة، كالسمع لألصواتخلق كالّ من تلك احلواس ، 
 .ة األخرىما يدرك باحلاس) ٢( للروائح، ال يدرك ا والشم،والذوق للطعوم

و بني العلماءففيه خالف  ؟ ذلكا أنه هل جيوزوأم ،اجلواز ِل احلقا أنّم 
، فال ميتنع أن خيلق اهللا  من غري تأثري للحواس تعاىلذلك مبحض خلق اهللا

أليست الذائقة : )٣(فإن قيل .عقيب صرف الباصرة إدراك األصوات مثالً
 ،تدرك بالذوق ، بل احلالوة )٤(ال: قلنا تدرك حالوة الشيء وحرارته معاً؟
  املطابق:أي )خلرب الصادقوا( .م واللسانواحلرارة باللمس املوجود يف الف

   ..............................................................،)٥(للواقع

                                                

  ١٢. ¼ما½الضمري راجع إىل ] له:[قوله  )١(
 ¼يوقف½:  على متعلّقه وهو قوله¼بكلّ حاسة½: إشارة إىل أنّ تقدمي قول املصنف] ال يدرك ا:[قوله  )٢(

  ١٢. فإنّ تقدمي ما حقّه التأخري يفيد احلصر، للحصر
 منقـوض   ¼ال يدرك حباسة ما يـدرك باحلاسـة األخـرى         ½: حاصل السؤال أنّ قولكم   ] فإن قيل : [قوله  )٣(

  ١٢.  تدرك بالالمسةإمنامع أنّ احلرارة ، ّا تدرك حالوة الشيء وحرارتهفإ، بالقوة الذائقة
 تـدرك بالالمـسة     إمنـا واحلرارة  ، فإنّ احلالوة تدرك بالذائقة   ، ليس األمر كذلك  : أي] ال: قلنا: [قوله  )٤(

  ١٢. املنتشرة على جرم اللسان ال بالذائقة
  ١٢. سواء طابق االعتقاد أو ال، اقع صادقاخلرب الذي طابق الو: أي] املطابق للواقع: [قوله  )٥(
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فيكون النسبةُ تطابقه تلك ) ٢(يكون لنسبته خارج) ١( اخلرب كالمفإنّ
صادقاً، أو التطابقه فيكون كاذباً، فالصدق والكذب على هذا من أوصاف 

ال على  وأ، )٤(، وقد يقاالن مبعىن اإلخبار عن الشيء على ما هو به)٣(اخلرب
ة تطابق الواقع أو التطابقه، فيكونان من  اإلعالم بنسبة تام:و به، أيما ه

 ¼اخلبـر الصادق½ فمن هاهنا يقع يف بعض الكتب ،صفات املخرب
أحدمها : على نوعني( .)٦(باإلضافة ¼ الصادقربخ½، ويف بعضها )٥(بالوصف

                                                
مـا  : أي، بـل املـراد مـصطلح النحـاة    ،  ما يتكلّم به¼الكالم½ليس املراد من  ] فإنّ اخلرب كالم  : [قوله  )١(

فإنـه كـالم   ، خـرباً ¼ زيـد الفاضـل  ½وال يلزم أن يكون املركّب التقييدي كــ       ، تضمن كلمتني باإلسناد  
  ١٢. الفضيلة يف نفس األمراتصاف زيد ب: أي، لنسبته خارج

نـسبة خارجيـة حمقّقـة يف       : أي، يكون للنسبة املفهومة من الكالم خارج     : أي] لنسبته خارج : [قوله  )٢(
  ١٢. نفس األمر

واخلرب ثانياً لئالّ يلزم الدور علـى    ، وجعل بعضهم من أوصاف النسبة أوالً     ] من أوصاف اخلرب  : [قوله  )٣(
  ١٢. ما عرف يف كتب امليزان

واملـراد  ، على وجه ذلك الشيء متلبس بذلك الوجـه  : أي] اإلخبار عن الشيء على ما هو به      : [قوله  )٤(
وإمـا املوضـوع   ، عبارة عن اإلثبات والنفـي ¼ ما½فحينئذ كلمة ، بالشيء إما النسبة وهو األوفق للمعىن 

عبارة عن ثبوت ¼ ام½فـ ، ¼أخربت عن زيد½: فإنّ املخرب عنه هو املوضوع، ويقال، وهو األوفق للفظ
  ."خيايل" ١٢. احملمول أو انتفائه

  ١٢. على تقدير أن يكون الصدق من أوصاف اخلرب] بالوصف: [قوله  )٥(
  ١٢. على تقدير أن يكون الصدق من صفات املخرب، خرب املخرب الصادق: أي] باإلضافة: [قوله  )٦(



 

 

ب ، بل على التعاقّ)١( ال يقع دفعةأنها مسمي بذلك ِل )اخلرب املتواتر
 ،)٢()واطؤهم ترالثابت على ألسنة قوم ال يتصو (خرب الْ:أي) وهو( .والتوايل
وقوع العلم من ) ٤(ومصداقه )على الكذب(توافقهم ) ٣(ز العقل ال جيو:أي

لوك  كالعلم باملموجب للعلم الضروري(بالضرورة ) وهو( .غري شبهة
على امللوك ) ٥(طفحيتمل الع) اخلالية يف األزمنة املاضية والبلدان النائية

وإن كان أبعد )٦(ل أقربوعلى األزمنة، واألو. ...........................  

                                                
حبيـث  ، م دفعةً  أن يسمع كالم من مجع عظي      فإنه ال ميكن  ،  باملتواتر مسي: أي] ًال يقع دفعة  : [قوله  )١(

  وإن أمكن فبناء التسمية على األكثـر   . م يتكلّمون بذلك الكالم الختالط األصوات     يستيقن العقل بأ ،
  ١٢. فإنه قلّما خيرب القوم الكثري عن شيء دفعةً واحدةً

   فال نقض خبرب قوم ال جيوز،فيه إشارة إىل أنّ منشأ عدم التجويز كثرم       ] ال يتصور تواطئهم  : [قوله  )٢(
  ."خيايل" ١٢. العقل كذم بقرينة خارجية

 ليس املراد أنّ العقل ال ميكنه تصور تواطئهم على الكذب فيمـا أخـربوا        :  أي ]ال جيوز العقل  [: قوله  )٣(
  ون علىم ال يتوافقعيا بأبل املراد أنّ العقل حيكم حكماً قط، به؛ إذ ال نزاع يف إمكان تصور العقل

  ١٢ .الكذب
مخسة : مثل، ما يصدقه ويدلّ على بلوغه حد التواتر وال يشترط فيه عدد معين         :  أي ]مصداقه[: قوله  )٤(

  ١٢. كما اشترط بعضهم وهذا مذهب احملقّقني، أو اثنا عشر أو عشرين أو أربعني أو سبعني
  ١٢. عطف البلدان:  أي]العطف[: قوله  )٥(
وإن كان أبعد من حيـث  ، عطف البلدان على امللوك أقرب حبسب املعىن: ي أ ]األول أقرب [ :قوله  )٦(

، العلـم بالبلـدان النائيـة     : العلـم بـامللوك اخلاليـة، والثـاين       : أحـدمها ، اللفظ فإنه حيصل حينئذ علمان    
والعلمان ، فال حيصل إالّ علم واحد، خبالف ما إذا عطف على األزمنة، فإنه يكون حينئذ قيداً لألول         

      Å 
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 املتواتر موِجب للعلم، وذلك أحدمها أنّ: )١(فهاهنا أمران
 ليس أنه، و"بغداد" و"ةمكّ"من أنفسنا العلم بوجود ) ٣(ا جند، فإن)٢(بالضرورة

 صل حينهأل  وذلك؛ العلم احلاصل به ضروريأنّ: والثاين،  باإلخبارإالّ
 بطريق  إىل العلمى الصبيان الذين ال اهتداء هلمحت) ٤( وغريهللمستدلّ

ماتاالكتساب وترتيب املقد. بقتل عيسى عليه ) ٥(ا خرب النصارىوأم

                                                
كاللعلم بـامللوك  : من علم واحد، وأيضاً يلزم أن يكون قيد النائية مستدركاً؛ ألنه يكفي أن يقال        خري  

  ١٢. سواء كان يف البلدان البعيدة أو القريبة، اخلالية يف األزمنة املاضية
 ¼اخلرب املتواتر موجب للعلم الضروري بالضرورة½: يف مقام قول املصنف:  أي]فهاهنا أمران[: قوله  )١(

العلـم احلاصـل بـه ضـروري        : واآلخر أي ، يعرف صرحياً وهو كونه موجباً للعلم     : أحدمها، حكمان
  ١٢. ضمناً

  ١٢. ضروري، إجياب التواتر العلم:  أي]ذلك بالضرورة[: قوله  )٢(
بـل حيتـاج إىل     ، فإنّ الضروري ال حيتاج إىل اإلثبات بالدليل      ،  هذا تنبيه ال استدالل    ]فإنا جند [: قوله  )٣(

  ١٢. اإلظهار بالتنبيه إذا كان خفياً
هذا خـرب قـوم ال يتـصور    ½:  فال يتوقّف على النظر وإن أمكن ترتيبه بأن يقال]للمستدلّ وغريه [: قوله  )٤(

القـضايا  : فهذا من قبيـل القيـاس اخلفـي أي   ، ¼وكلّ خرب هذا شانه فهو صادق  ، تواطئهم على الكذب  
  ١٢. يكون احلكم نظرياقياساا معها، فال يلزم منه أن  اليت

، فحينئذ اخلرب مبعـىن اإلخبـار  ، ¼النصارى½ بدل   ¼اليهود½لفظ  " التلويح" يف   ]أما خرب النصارى  [: قوله  )٥(
أنـا ال نـسلّم أنّ   : وهذا جواب سؤال مقدر تقريـره ، إخبار اليهود النصارى : واإلضافة إىل املفعول أي   

، وجباً للعلم لكان خرب النصارى بقتل عيسى عليـه الـسالم     فإنه لو كان م   ، اخلرب املتواتر موجب للعلم   
  ١٢. والتايل باطل فاملقدم مثله، وخرب اليهود بتأبيد دين موسى عليه السالم موجباً للعلم لكونه متواتراً
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فإن ) ٢(، فتواتره ممنوع)١(السالم واليهود بتأبيد دين موسى عليه السالم
إىل الظن ال يوجب ، وضم الظن )٤( الظنخرب كلّ واحد ال يفيد إالّ: )٣(قيل
 ه؛ ألنوأيضاً جواز كذب كلّ واحد يوجب جواز كذب اموع، اليقني

 ما يكون مع االجتماع ما ال يكون مع االنفراد،رب: )٥(قلنا .نفس اآلحاد
ات ال يقع فيها الضروري: )٦(فإن قيل .ف من الشعراتكقوة احلبل املؤلّ

الواحد نصف االثنني أقوى ت و االختالف، وحنن جند العلم بكون التفاو
                                                

متـسكوا  :  حيـث يـزعم اليهـود أنّ موسـى عليـه الـسالم قـال       ]بتأبيد دين موسى عليه السالم   [: قوله  )١(
  ١٢. "النرباس"وهو تصريح بأنّ دينه أبدي غري منسوخ، كذا يف ، سموات واألرضبالسبت مادامت ال

على مـا  ،  فإنّ من شرائط املتواتر أن يكون املبلغ احمليل لكذب يف كلّ طبقة   ]فتواتره ممنوع [:قوله  )٢(
وخرب قتل عيـسى عليـه الـسالم مل ينقـل ابتـداء إالّ عـن أربعـة مـن               ، قال احلافظ ابن حجر العسقالين    

وأمـا خـرب   . وهذا العدد ليس ِمما يستحيل العقل تواطئهم علـى الكـذب   ، لنصارى أو سبعة من اليهود    ا
وهـذا  ، حيث قتلهم فلم يبق يف العامل إالّ واحد واحد" خبت نصر"اليهود فألنه انقطع عرقهم يف عهد     

  ١٢. ال يكفي للتواتر
  ١٢. لفرق بني الكلّ اموعي واإلفرادي إيراد على األمر األول ومنشأه عدم ا]فإن قيل[: قوله  )٣(
وال حيـصل أثـر جديـد حبيـث     ،  حيـصل خبـرب كـلّ واحـد الظـن       إمنا:  أي ]ال يفيد إالّ الظن   [: قوله  )٤(

  ال يـورث الـيقني        ، يتجاوز مرتبة الظن إىل الظن الظن احلكـم بـأنّ اخلـرب املتـواتر        حـىت ، وضم يـصح 
  ١٢. موجب للعلم

وجـواز كـذب   ، ضم الظن إىل الظن ال يفيد الـيقني ½: ل اجلواب أنا ال نسلّم قولكم حاص ]قلنا[: قوله  )٥(
؛ ألنـه مـبين علـى أنّ امـوع نفـس اآلحـاد يف مجيـع                ¼كلّ واحد يوجب جـواز كـذب امـوع        

، ا تكون مع اموع قوة التكون مع اآلحاد علـى االنفـراد          فرمب، مع أنّ األمر ليس كذلك    ، اماألحك
  ١٢. ؤلّف من الشعرات حيث تكون للمجموع قوة ما ليست لكلّ واحد منهاكاحلبل امل

  ١٢. ¼موجب للعلم الضروري½: قوله: أي،  إيراد على األمر الثاين]فإن قيل[: قوله  )٦(
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 إفادته العلم مجاعة من ت، واملتواتر قد أنكر"إسكندر"من العلم بوجود 
تفاوت ي، بل قد )٣(ممنوعهذا : قلنا .)٢(¼الربامهة½ و) ١(¼السمنية½ـالعقالء، ك

بواسطة التفاوت يف اإللف والعادة واملمارسة واإلخطار أنواع الضروري 
وعناداً ) ٤(حكام، وقد خيتلف فيه مكابرةرات أطراف األوتصوبالبال 

 الرسول خرب: والنوع الثاين( .ات يف مجيع الضروري¼السوفسطائية½ـك
اهللا تعاىل إىل ) ٥(والرسول إنسان بعثه )باملعجزة( الثابت رسالته :أي) داملؤي
  ..................................................................اخللق

                                                
بلدة مقدسة عند اهلنادك يف جنوب ، "سومنات"منسوبون إىل ،  قوم من عبدة األصنام]السمنية[: قوله  )١(

  ١٢. إىل السمن وهو أعظم أصنامهم: وقيل، ¼غجرات½  يف والية¼اهلند½
وهـم مـن   ، "بـرمهن "امسـه  ، أو إىل رئيس هلـم ،  فرقة تنسب إىل الربهم من أصنامهم     ]الربامهة[: قوله  )٢(

  ١٢. ¼اهلند½رؤساء كفّار 
عن بل معناه أن يستغين ،  حاصله أنّ الضروري ليس معناه أن يبلغ أقصى مراتب الظهور]ممنوع[: قوله  )٣(

  ١٢. فال يبعد أن يتفاوت مراتب الضروري حسب تفاوت األسباب يف الظهور واخلفاء، الفكر والنظر
  ١٢. ال إلظهار الصواب وال إللزام اخلصم،  هو توجه املتخاصمني يف النسبة]مكابرة[: قوله  )٤(
وإالّ ، ر غالب اإلطـالق أو باعتبا،  هذا باعتبار االصطالح اجلديد بعد تقرر الشرع  ]إنسان بعثه [: قوله  )٥(

فقـد قـال اهللا     ،  يف القرآن احلكيم واألحاديـث النبويـة علـى املالئكـة أيـضاً             ¼الرسول½فقد أطلق لفظ    
وقـد أطلـق يف عـرف الكـالم         ]. ٦٩: هـود [﴾ماسالَ قَالُوا ِبالْبشرى ِإبراِهيم رسلُنا جاَءت لَقَد﴿: تعاىل

  ١٢. ¼رسل البشر أفضل من رسل املالئكة½كتاب كما يف آخر ال، أيضاً على املالئكة
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، ه أعم فإنفيه الكتاب، خبالف النيب) ٢(وقد يشترط، )١(لتبليغ األحكام
 رسول أنه) ٥(من ادعى) ٤(للعادة قُصد به إظهار صدق) ٣(عجزة أمر خارقوامل

 احلاصل :أي) يوجب العلم االستداليلّ( خرب الرسول :أي) وهو( .اهللا تعاىل
بصحيح ) ٧(لوهو الذي ميكن التوص  النظر يف الدليل: أي،)٦(باالستدالل

                                                
، وهو ذا املعىن  يـساوي  الـنيب  عليـه الـسالم         ،  ولو بالنسبة إىل قوم آخرين     ]لتبليغ األحكام [ :قوله  )١(

من الرسول       لكن أعم ده قوله تعاىل  ، اجلمهور على أنّ النيبا﴿: ويؤيما ولْنسأَر ِمن  ِلـكقَب  ـولٍ  ِمـنسر 
فاشترط بعضهم ، وقد دلّ احلديث على أنّ عدد األنبياء أزيد من عدد الرسل         ، ]٥٢: احلج[﴾نِبي والَ

  ."خيايل" ١٢. يف الرسول الكتاب
وإالّ يلـزم أن خيـرج   ،  يف املنت النيب مطلقـاً ¼الرسول½ فيه إشارة إىل أنّ املراد من     ]قد يشترط [: قوله  )٢(

  ١٢. ب العلم وهو باطلمن ال كتاب له من األنبياء من أسبا خرب
فإنه يدخل فيه سحر من يدعي النبـوة ولـيس   ، تعريف املعجزة غري مانع :  قيل عليه  ]أمر خارق [: قوله  )٣(

مـن اهللا              : حاصل اجلواب ، بنيب عاه ممتنع عـاديأنّ خلق األمر اخلارق على يد الكاذب على وفق مد
ق النيب فلو أظهره على يد الكاذب لكان تـصديقاً  تعاىل؛ ألنّ اخلارق فعل اهللا تعاىل خيلقه إلظهار صد  

فإنه مبباشرة أسباب خاصة، أما ، بأنّ السحر ليس أمراً خارقاً للعادة: للكاذب وهو حمال، وقد جياب
: فأجاب عنه سيدي اإلمام الشعراينّ، ما يقع على يد املسيح الدجال من إحياء املوتى وإمطار السماء

  ١٢.  هو من أمور متخيلة يفنت ا ضعفاء العقولإمناية بأنه ليس من أمور حقيق
 فإنّ اهللا تعاىل أيد رسله باملعجزات الباهرات تأسيساً النقياد قومهم هلم؛ إذ من            ]إظهار صدق [ :قوله  )٤(

  ."اليواقيت واجلواهر "١٢. شان البشر أن ال ينقاد بعضه لبعض إالّ بظهور برهان
  ١٢. اخلارج الذي هو من غري حتد ككرامات األولياء خرج به ]من ادعى[ :قوله  )٥(
  ١٢.  أشار إىل أنّ نسبة العلم إىل االستدالل نسبة املسبب إىل السبب]احلاصل باالستدالل: أي[ :قوله  )٦(
التوصـل بـالنظر   : أي، املراد من اإلمكان اإلمكان اخلـاص : "اخليايل" قال يف ]ميكن التوصل [ :قوله  )٧(

إنّ : فإننـا أهـل الـسنة نقـول    ، كالمهـا ليـسا بـضروريني   ، طلوب وعدم التوصل به إليهالصحيح إىل امل 
  ١٢. وليس بضروري يف نفسه،  هو بطريق جري العادة اإلهليةإمنافيضان النتيجة بعد النظر الصحيح 
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) ٢(ن قضاياف مقول مؤلّ: وقيل .فيه إىل العلم مبطلوب خربي) ١(النظر

 الدليل على وجود الصانع هو ،لفعلى األو. قوالً آخر) ٣(لذاته يستلزم
ا وأم .¼له صانعف حادث العامل حادث، وكلّ½: قولنا: ، وعلى الثاين)٤(ملالعا
، فبالثاين )٥(به العلم بشيء آخر الدليل هو الذي يلزم من العلم: قوهلم
املعجزة على تعاىل  من أظهر اهللا أنّا كونه موجباً للعلم فللقطع بأم .)٦(أوفق

                                                
  ١٢.  املراد من النظر الصحيح أن يفكر على وجه يؤدي إىل املطلوب]بصحيح النظر[ :قوله  )١(
 خرج ذا القيد القضية املركّبة من املوجهـات املـستلزمة لعكـسها فـإنّ القـضية           ]من قضايا [ :قوله  )٢(

املركّبة يف عرف املنطق قضية واحدة، والظاهر أنّ لفظ القضايا أطلق على ما فوق الواحـد، كمـا يف        
  ١٢. "شرح املواقف"

: أي،  و هذا االسـتلزام عنـد الفالسـفة ضـروري    ،ال بواسطة مقدمة غريبة   : أي]  يستلزم لذاته [: قوله  )٣(
إنّ فيـضان املطلـوب عقيـب صـرف النظـر الـصحيح واجـب مـن اهللا           :ممتنع االنفكاك؛ ألّم يقولون   

  ١٢. جرت العادة اإلهلية خبلق العلم بعد النظر الصحيح: أي، وعندنا عادي، سبحانه
هذا احلصر مبين : "اخليايل" يف ،¼ث فله حمدثالعامل حادث وكلّ حاد   ½:  ال قولنا  ]هو العامل [ :قوله  )٤(

 يلـزم كـون   حـىت ، ال مـا يعمـه والنظـر يف نفـسه    ، النظـر يف أحوالـه فقـط   ، على أنّ املـراد بـالنظر فيـه       
لكن ال خيفى أنه خـالف الظـاهر واالصـطالح فـإّم يقـسمون الـدليل إىل املفـرد                   ، املقدمات دليالً 

  ١٢. واملركّب
فيخـرج احلـد بالنـسبة    ،  التصديق بقرينة أنّ التعريف للدليل   ¼العلم½ املراد بـ  ]آخرالعلم بشيء   [ :قوله  )٥(

كمـا هـو   ، وبلزومـه مـن آخـر كونـه ناشـياً وحاصـالً منـه       ، وامللزوم بالنسبة إىل الالزم   ، إىل احملدود 
  حدةواـفيخرج القضية ال، الزم للشيء وبني الالزم من الشيءـن الـيـرق بـفإنه ف، ¼من½مة ـمقتضى كل

  ."خيايل" ١٢. املستلزمة لقضية أخرى
ويف التعريـف الثـاين أيـضاً أخـذ معـىن         ،  ألنه أخذ يف هذا التعريف معـىن اللـزوم         ]فبالثاين أوفق [ :قوله  )٦(

  ١٢. واإلمكان ال يستلزم اللزوم، فإنه مل يؤخذ فيه إالّ اإلمكان، خبالف التعريف األول، االستلزام
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، )٢(تصديقاً له يف دعوى الرسالة، كان صادقاً فيما أتى به من األحكام) ١(يده
فه على  فلتوقّ استداليلّأنها وأم .إذا كان صادقاً يقع العلم مبضموا قطعاًو

 خرب هذا  خرب من ثبت رسالته باملعجزات، وكلّأنهاالستدالل واستحضار 
 خبرب الرسول :أي) والعلم الثابت به( . صادق ومضمونه واقعشأنه فهو

ات كاحملسوسات والبديهي) ت بالضرورةبم الثالالع( يشابه :أي) يضاهي(
 عدم :أي) اتبوالث() ٣( عدم احتمال النقيض:أي) نيف التيقّ(واملتواترات 

املطابق ) ٤(ك، فهو علم مبعىن االعتقاداحتمال الزوال بتشكيك املشكّ
                                                

 فإنّ الربهان القاطع على ثبوت نبوة األنبياء هواملعجزات؛ ألّا تقوم مقـام  ]هاملعجزة على يد [ :قوله  )١(
مثاله قام اإلنسان يف مالء من الناس حبـضرة       .  تصديقاً ِلما إدعاه   ﴾أنت رسويل ﴿: قول اهللا عزوجلّ له   

إني رسـول هـذا امللـك وإن آيـة صـدقي أنّ  امللـك يقـوم                  ! يا معشراحلاضرين ½: فقال، ملك مطاع 
، ىفيقوم امللك يف احلال ويرفع التاج عـن رأسـه عقـب دعـوى هـذا املـدعٰ      ، ¼يرفع التاج عن رأسه   و

  ١٢". اليواقيت" ؟ كذا يف ¼صدقت أنت رسويل½: أليس ذلك الفعل ينـزل منـزلة قوله
 وال أدري كيف خص بعض احملشني بالدينية،  سواء كانت األحكام دينية أو دنيوية]األحكام[ :قوله  )٢(

  ١٢. مع أنّ املراد من العلم امللكة ال اإلدراك، احلديث¼ أنتم أعلم بأمور دنياكم½ومتسكوا بـ 
فال ، إنّ التيقّن مبعىن عدم احتمال النقيض يشمل الثبات       :  قيل عليه  ]عدم احتمال النقيض  : أي[ :قوله  )٣(

أنّ املـراد مـن عـدم    : مبـا حاصـله  وأجاب عنه العالّمة اخليـايلّ  ، فائدة يف ذكره بعد التيقّن إالّ التكرار      
ال جيـوز العقـل وقـوع     : و عنـد العـامل يف احلـال أي        ، احتمال النقيض عدم االحتمال يف نفس األمـر       

لكنه سـخيف  ، ل فإنّ معناه عدم االحتمال يف املآ،فال يلغو ذكر الثبات، نقيضه يف احلال ال يف املآل   
  ١٢. على ما أشار إليه

العلم احلاصـل مـن خـرب الرسـول عليـه الـسالم هـو االعتقـاد                 :  أي ]االعتقادفهو علم مبعىن    [: قوله  )٤(
  ١٢. اجلامع لألوصاف الثلث من مطابقة الواقع واجلزم والثبات
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 ماهذا إن: )٢(فإن قيل ا أو تقليداًأو ظن )١( لكان جهالًزم الثابت، وإالّاجلا
الكالم فيما علم : )٣(قلنا .ليكون يف املتواتر فقط، فريجع إىل القسم األو

ن، ك أو بغري ذلك إن أم، أو تواتر عنه ذلك،ن فيهمع ِم خرب الرسول سأنه
٤(ا خرب الواحدوأم (ض الشبهة يف كونه خرب ما مل يفد العلم لعروفإن

صلّى من يف رسول اهللا ) ٦(فإذا كان متواتراً أو مسموعاً: )٥(فإن قيل .الرسول
ا كما هو حكم سائر  كان العلم احلاصل به ضرورياهللا عليه وسلّم

                                                

إن مل يكن مطابقاً لكـان جهـالً   : أي،  تفصيل فوائد القيود على ترتيب اللف    ]وإالّ لكان جهالً  [ :قوله  )١(
وعلى الكلّ تنتفي املشاة بالعلم ، وإن مل يكن ثابتاً كان تقليداً   ، وإن مل يكن جازماً كان ظناً     ، مركّباً

١٢. الضروري  
 إمنـا أنّ كون خرب الرسول مفيداً للعلم اجلازم املطابق الثابـت          : هذا حاصل السؤال  ] فإن قيل [: قوله  )٢(

ار خـرب الرسـول   فـص ، فإنّ غريه من أخبار اآلحاد واملشاهري ال يفيـد إالّ الظـن     ، يكون إذا كان متواتراً   
وإالّ يلزم كـون قـسم   ، فال يصح جعله قسيماً للمتواتر، املوجب للعلم اليقيين قسماً من اخلرب املتواتر      

  ١٢. الشيء قسيماً له
وهـو مـا علـم أنـه     ، أنّ خرب الرسول الذي جعلناه قسيماً للخرب املتواتر    :  حمصل اجلواب  ]قلنا[: قوله  )٣(

فهو أعم من املتواتر فال يرجع     ، فم الرسول أو بالتواتر أو باإلهلام     سواء كان بالسمع من     ، خربالرسول
  ١٢. إليه

فـال بـد   ،  إنّ  خرب الواحد  خـرب الرسـول  ½:   دفع دخل مقدر تقريره أن يقال  ]أما خرب الواحد  [ :قوله  )٤(
  ١٢. ¼يكون مفيداً للعلم واألمر ليس كذلك أن

  ١٢. ¼إنّ خرب الرسول يوجب العلم االستداليلّ½: نف اعتراض على ما قال املص]فإن قيل[: قوله  )٥(
وإالّ فكـثري مـن     ، بغري ذلك خلالف العقالء فيه    :  مل يتعرض للشق األخري أي     إمنا ]أو مسموعاً [: قوله  )٦(

وقد فصل هذه . األحاديث الضعيفة عند احملدثني صحيحة غاية الصحة يف كشف الصوفية ومراقبام
مـنري العـني   " قدس سره يف رسالته    أمحد رضا خان   إمام أهل السنة الشيخ اإلمام       املسئلة حق التفصيل  

  ١٢. "يف حكم تقبيل اإلامني



 

 

املتواترات واحلسيقلنا .اات، ال استداللي :يف املتواتر ) ١(العلم الضروري
هو الذي تواتر ) ٢( هذا املعىن؛ ألن السالمهعليهو العلم بكونه خرب الرسول 

م هو إدراك ى اهللا عليه وسلّاألخبار به، ويف املسموع من يف رسول اهللا صلّ
 هو العلم واالستداليلّ .مى اهللا عليه وسلّرسول صلّالاأللفاظ وكوا كالم 

عي نة على املدالبي½: مبضمونه وثبوت مدلوله، مثالً قوله عليه السالم
م وهو سالالعليه ) ٣(ل خرب الرسوأنه علم بالتواتر ،¼يمني على من أنكروال

ثُضروري ،أنه علم منه منة على امل جيب أن تكون البيعي وهو د
ني، املفيد للعلم ال ينحصر يف النوع) ٥(اخلرب الصادق: فإن قيل .)٤(استداليلّ

                                                

العلم بكون هذا اخلرب خرب     : أنّ هاهنا أمرين أحدمها   :  حاصل اجلواب  ]العلم الضروري : قلنا: [قوله  )١(
ففـي األول اخلـرب   ، و اسـتداليل العلم مبضمونه وثبـوت مدلولـه وهـ       : وهو ضروري، والثاين  ، الرسول

  ١٢. ويف الثاين مفيد سبب للعلم االستداليلّ، مفاد؛ ألنه معلوم بالتواتر والسمع
فـإنّ الـذي    ، "مكـة "خبالف التـواتر بوجـود      ، العلم بكونه خرب الرسول   :  أي ]ألنّ هذا املعىن  [: قوله  )٢(

 مضمون املتواتر من خـرب الرسـول   مل كان علم: ال كونه خرب فالن، فإن قيل، "مكة"تواتر هو وجود   
ألنّ مضمون خرب الرسول عليه السالم يرجع       : يقال، استداللياً خبالف مضمون خرب غريه عليه السالم      

  ١٢. ومضمون خرب غريه عليه السالم راجع إىل املشاهد، إىل املعاد والغائب
هـذا احلـديث متـواتر، وقـال العالّمـة       الظاهر من كالم الـشارح أنّ     ]علم بالتواتر أنه خرب الرسول    [: قوله  )٣(

وميكن أن يوجه بأنّ كـالم      . وإالّ فهذا احلديث مشهور ال متواتر انتهى      ، هذا جمرد فرض التمثيل   : اخليايلّ
أنّ هـذا احلـديث مـشهورتلقّته      " الكـايف "يف حكم املتواتر ويؤيده ما يف       : الشارح مبين على املساحمة أي    

  ١٢". شرح اهلداية"وهكذا قال اإلمام ابن اهلمام رمحه اهللا يف ، واتر صار كاملتحىت، األمة بالقبول
هذا خرب من ثبت رسالته باملعجزات،    : أي، مستفاد من ترتيب املقدمتني   :  أي ]هو استداليلّ [ :قوله  )٤(

  ١٢. وكلّ خرب هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع
  إنّ كال من هذه األخبار: تقريره أن يقال، ني منع احلصر يف النوع]اخلرب الصادق: فإن قيل[ :قوله  )٥(

      Å 
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  أو اخلرب،ل اإلمجاع أو خرب أه،ك أو خرب امللَ،)١(هللا تعاىل بل قد يكون خرباً
 عند تسارع ،¼قدوم زيد½ـ كاخلرب ب،مبا يرفع احتمال الكذب) ٢(املقرون

ة اخللق علم لعاملل املراد باخلرب خرب يكون سبباً: قلنا .قومه إىل داره
عن القرائن املفيدة لليقني بداللة العقل، ) ٣(مبجرد كونه خرباً مع قطع النظر
ة م بالنسبة إىل عاملما يكون مفيداً للعإنفخرب اهللا تعاىل أو خرب امللك 

اخللق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السالم، فحكمه حكم خرب 
  ..........................)٤(الرسول وخرب أهل اإلمجاع يف حكم املتواتر

                                                

فمـا وجـه حـصر اخلـرب الـصادق يف النـوعني       ، موجـب للعلـم مبـضمونه   ، األربعة اآلتية صـادق قطعـاً   
  ١٢. املذكورين

وبالنسبة إلينا من جهة أنـه وصـل إلينـا مـن        ،  فإنه يفيد العلم بالنسبة إىل األنبياء      ]خرباً هللا تعاىل  [: قوله  )١(
  ١٢. ول عليه السالمجهة الرس

 سواء كان مستنداً إىل واحد أو إىل مجاعة مل يبلغـوا مبلـغ التـواتر بـشرط أن            ]اخلرب املقرون [: قوله  )٢(
  ١٢. يكون معه قرائن دالّة على صدقه

ا قطع النظر عن القرائن   وإمن، رون مبا يرفع احتمال الكذب     فيخرج اخلرب املق   ]مع قطع النظر  : [قوله  )٣(
وإالّ ، ل؛ ألنّ الوجه يف عد اخلرب الصادق سبباً للعلم استفادة معظّم املعلومات الدينية منه  ال عن الدالئ  

ولـه توجيـه آخـر مـذكور يف     ، واخلرب الصادق طريـق لـه  ، بل املفيد له العقل  ، فاخلرب ليس سبباً للعلم   
  ١٢. احلواشي

  اتر؛ ألنّ كلّ واحد منهما خرب قومليس متواتراً حقيقةً بل هو كاملتو:  أي]يف حكم املتواتر[: قوله  )٤(
 يف إالّ أنّ اجلـزم يف املتـواتر حيـصل بالبداهـة مـن غـري نظـر              ، ال جيوز العقل تواطئهم علـى الكـذب       

ــدليل، ويف خــرب اإلمجــاع إمنــ   ــاىل   ال ــه تع ــدليل، كقول ــالنظر يف ال ــن﴿:ا حيــصل اجلــزم ب اِقِق مــش ي 
: ولذا قال الشارح  ، ¼ال جتتمع أميت على الضاللة     ½:وقوله عليه السالم  ، إخل] ١١٥: النساء[﴾الرسولَ

  ١٢. ¼يف حكم املتواتر½



 

 

على كون الدالّة ة  األدلّىلإال يفيد مبجرده، بل بالنظر ) ١(أنهب: وقد جياب
وهلذا جعل عليه السالم) ٢(وكذلك خرب الرسول: قلنا .ةًاإلمجاع حج ،

ااستداللي. )ا العقلوأم( ة للنفسوهو قو)٣( ا تستعد للعلوم)٤ (

ات عند غريزة يتبعها العلم بالضروري:  وهو املعىن بقوهلم،)٥(اإلدراكاتو
  ..........................الغائبات درك بهت) ٦(جوهر: وقيل ،سالمة اآلالت

                                                

وحاصله أنّ خرب أهل اإلمجاع خارج   ،  جواب آخر عن النقض خبرب اإلمجاع      ]قد جياب بأنه  [: قوله  )١(
، مـع قطـع النظـر عـن الـدليل     ، عن املقسم؛ إذ املقسم هو اخلرب الذي يفيد العلم مبجرد كونه خـرباً          

بل هو حمتاج إىل الدليل فال خيتلّ احلصر؛ ألنّ اختالل احلـصر أن   ،  اإلمجاع ليس كذلك   وخرب أهل 
  ١٢. يشمله املقسم وال يشمله األقسام

بـأنّ خـرب الرسـول    ،  الظاهر من كالم الشارح قدس سره رد للجواب الثاين  ]وكذلك خرب الرسول  [: قوله  )٢(
، بد له من االستدالل، ولذا صار العلم احلاصل منـه اسـتداللياً  بل ال ، أيضاً ال يفيد العلم مبجرد كونه خرباً     

إنّ غـرض ايـب لـيس إخـراج خـرب        : فيلزم أن خيرج خرب الرسول أيضاً من املقسم، وميكـن أن يقـال            
ول؛ ألنّ كـون  بل غرضه إدراجه يف خـرب الرسـ  ، كما هو املتبادر من كالم الشارح، اإلمجاع عن املقسم  
  ١٢. م بالكتاب والسنة وقول ايب بالنظر إىل األدلّة إشارة إليها علاالمجاع حجة إمن

أو مـا يـسمى بـالروح يف عـرف       ،  أراد بالنفس إمـا الـنفس الناطقـة علـى مـا قيـل              ]قوة للنفس : [قوله  )٣(
ــ        ، الشرع وإنـه العاقـل املكلّـف باألحكـام     ، ¼أنـت ½ و ¼أنـا ½والعامة واحملقّقون على أنه املشار إليـه ب
١٢. ةالشرعي  

  ١٢. سواء كانت تصوريةً أو تصديقيةً، املعاين الغري احملسوسة:  أي]للعلوم[: قوله  )٤(
إدراك اجلزئيات احملسوسة، واحلاصل أنّ الـنفس تـستعد بـالقوة النظريـة             :  أي ]واإلدراكات[ :قوله  )٥(

 ف اإلدراكـات علـى  عط: رسـقال ابن ع. قض اـال نـه خيرج احلواس ف ـوب، ياتـقليات واحلس ـللع
  ١٢. من أنّ اإلدراك باحلواس ال يعد علماً، العلوم إشعار مبا عليه اجلمهور

وأما ،  هذا هو النفس بعينها؛ إذ هي اليت يدرك ا الغائبات واحملسوسات مجيعاً ]جوهر: قيل[ :قوله  )٦(
: لكـن قولـه  . هـذا ، واسالعقل املغائر للنفس فال يدرك به إالّ الغائبات؛ إذ إدراك احملـسوسات بـاحل        

      Å 
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ح بذلك صر) ٢()مللعل سبب فهو( . باملشاهدةاحملسوساتو ،)١(بالوسائط
ات وبعض يف مجيع النظري ¼املالحدة½و ،¼السمنية½ا فيه من خالف مِل

وتناقض اآلراء )٣(ات، بناء على كثرة االختالفالفالسفة يف اإلهلي، 
 ذلك لفساد النظر، فال ينايف كون النظر الصحيح من العقل أنّ: )٤(واجلواب

ر العقل، ففيه إثبات ما نفيتم، استدالل بنظ) ٥( ما ذكرمتمفيداً للعلم، على أنّ
  ......................،)٦( معارضة للفاسد بالفاسدأنهفإن زعموا  .فيتناقض

                                                

اللّهـم إالّ أن يقـال باملغـايرة    .  صريح يف أنه مغائر للنفس؛ ألنّ النفس مـدرك ال مـدرك بـه             ¼تدرك به ½
هـذا ملـتقط ِممـا قـال        ]. ٨١: النـساء [﴾وِكـيالً  ِباللَِّه كَفَى﴿أو جيعل الباء زائدةً من قبيل       ، االعتبارية

  ١٢. ددالعالّمة عبد احلكيم رمحه اهللا ذا الص
أعـم مـن أن تكـون تـصوريةً أو تـصديقيةً      ،  أراد من الغائبات اهـوالت  ]الغائبات بالوسائط [: قوله  )١(

  ١٢. وبالوسائط الدالئل يف التصديقات والتعريفات يف التصورات
  ١٢. كما قيد فيما سبق إشارة إىل العموم،  مل يقيد بالضروري أو االستداليلّ]سبب للعلم[: قوله  )٢(
هذا دليل بعض الفالسفة ال السمنية علـى مـا        :  قال العالّمة اخليايلّ   ]بناًء على كثرة االختالف   [: قوله  )٣(

، ال يف اإلهليات وال يف غريها، ووجهه أنّ السمنية يزعمون أنّ العقل ال يفيد العلم مطلقاً. انتهى، توهم
     ا   ، وال طريق إىل العلم سوى احلـسالرياضـي ولـيس فيهـا كثـرة اخـتالف    ، ت وغريهـا فـدعواهم تعـم ،
  ١٢. فالدليل ال يكون مثبتاً لدعواهم

فـإنّ كثـرة االخـتالف وتنـاقض اآلراء لفـساد النظـر             ، إنا النسلّم ذلك  :  أي ]إخل... واجلواب[: قوله  )٤(
  ١٢. وهذا ال ينايف كون النظر الصحيح مفيداً للعلم، وعدم حتقّق شرائط اإلنتاج

 لو كان النظر يف معرفة اهللا تعاىل مفيـداً : أنّ قولكم مثالً :  جواب إلزامي حاصله   ]ا ذكرمت على أنّ م  [: قوله  )٥(
  ١٢. فوقع التناقض بني مدعاكم ودليلكم، استدالل بنظر العقل، للعلم لَما كثر االختالف يف ذلك هذا

ض الفالسـفة   معارضة قول اجلمهور الذي هـو فاسـد عنـد بعـ           :  أي ]معارضة للفاسد بالفاسد  [: قوله  )٦(
 ال يفيـد  أنّ النظـر ½:  بالفاسد، وهو قول بعض الفالسـفة يعـين       ¼كون النظر الصحيح مفيداً للعلم    ½وهو  

  ١٢. ¼العلم لكثرة االختالف وتناقض اآلراء
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فإن  .ا أن يفيد شيئاً فال يكون فاسداً، أو ال يفيد فال يكون معارضةإم: )١(قلنا
ا مل يقع فيه خالف كما يف  إن كان ضروري،)٢(كون النظر مفيداً للعلم: قيل
) ٣(لزم إثبات النظر بالنظريا  وإن كان نظري،¼الواحد نصف االثنني½: قولنا

ا لعناد أو لقصور يف قد يقع فيه خالف، إم) ٥(الضروري :قلنا، )٤( دورأنهو
واستدالل  ،)٦(العقالءفاق من  العقول متفاوتة حبسب الفطرة باتاإلدراك، فإنّ

                                                

إنّ هذه املعارضة ذا النظر الفاسد إن كانت مفيدةً لـبطالن مـذهبنا فلـيس               :  أي ]إخل... قلنا[: قوله  )١(
  ١٢. فال تصح املعارضة به فبقي دليلنا ساِلماً عن املعارضة،  أصالً صارت لغواًوإن مل تفد، بفاسد

: أنّ قولكم: حاصلها،  هذه شبهة من جانب السمنية وبعض الفالسفة]كون النظر مفيداً للعلم[ :قوله  )٢(
أمـا  . نوكالمهـا بـاطال   ، ال خيلـو إمـا أن يكـون ضـرورياً أو نظريـا            ، ¼النظر الصحيح مفيد للعلم    إنّ½

فألنـه  : وأما الثـاين . ال سيما إذا كان أوليا، ضرورياً ملا وقع فيه اختالف العقالء فألنه لو كان : األول
  ١٢. يلزم منه إثبات النظر بالنظر

فيلـزم إثبـات   ،  إذ حيتاج على تقدير كونه نظريـاً إىل نظـر يفيـد العلـم بـه         ]إثبات النظر بالنظر  [: قوله  )٣(
  ."شرح مواقف" ١٢ .الشيء بنفسه

كلّ نظر صحيح من العقل مفيد للعلم موقوف على نظر جزئي :  ألنّ العلم بالكلية أي]أنه دور[: قوله  )٤(
وذلك النظر اجلزئي يتوقّف على كون النظر من العقل مفيداً للعلم، وهذا توقّف الشيء       ، يفيد العلم به  

  ١٢. على نفسه الذي هو دور مستحيل
وهو الذي اختاره اإلمام الـرازي      :  جواب على اختيار الشق األول من السؤال       ] الضروري :قلنا[:قوله  )٥(

، بل قد خيلتف فيه قوم قليـل    ، ال نسلّم : قلنا، لو كان ضرورياً مل خيتلف فيه     ½: رمحه اهللا نصه قولكم   
  ١٢. "املواقف"، كذا يف ¼وكيف وقد أنكر قوم البديهيات رأساً

 فإنّ املعتزلة يزعمون  أنّ  العقول  يف  الفطرة على، عقالء أهل السنة:  أي] العقالءباتفاق من [: قوله  )٦(
مثّ يـزداد يف بعـض النـاس      ، فكـذا مناطـه وهـو العقـل       ، السواء؛ ألنّ التكليف على املكلّفـني بالـسوية       

  ."نرباس" ١٢. ملمارسة العلوم والتمرن يف التأمالت
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بنظر خمصوص ال  )٢( قد يثبت، والنظري)١( وشهادة من األخبار،من اآلثار
 ،¼ر حادث متغيوكلّ، رالعامل متغي½: قولنا: ، كما يقال)٣(ر عنه بالنظرعبي

ة هذا النظر، بل صوصيخبم بالضرورة، وليس ذلك يفيد العلم حبدوث العالَ
 نظر صحيح مقرون بشرائطه لكونه صحيحاً مقروناً بشرائطه، فيكون كلّ

وما ( .ذا الكتابويف حتقيق هذا املنع زيادة تفصيل ال يليق  .مفيداً للعلم
ه من غري ل التوج بأو:أي) هةابالبد( من العلم الثابت بالعقل :أي) ثبت منه

  ....................................................)٤(رفكّتاحتياج إىل ال
                                                

: وقولـه تعـاىل  ، ¼هن ناقـصات العقـل  ½:  عليه السالم يف حق النساء      كقوله ]شهادة من األخبار  [: قوله  )١(
  ١٢. أصدق شاهد عليه] ٢٨٢: البقرة[﴾وامرأَتان فَرجلٌ رجلَيِن يكُونا لَم فَِإنْ﴿

جواب على اختيار الشق الثاين من السؤال وهو الذي اختاره إمام احلرمني        ] النظري قد يثبت  [: قوله  )٢(
فإنـا نثبـت القـضية    ، ا ال نسلّم أنه يلزم على تقدير إثبات النظر بالنظر إثبـات الـشيء بنفـسه       أن: حاصله

 بقـضية   ،¼نظر العقل يفيد العلـم    ½: أي، أو القضية املهملة  ، ¼كلّ نظر صحيح يفيد العلم    ½: الكلّية أعين 
ة الكلّيـة أو املهملـة   فتكون تلك القضي، شخصية بأنّ هذا النظر من حيث ذاته مفيد معلومة بالضرورة       

 حىت، وال تتوقّف تلك الشخصية على تلك القضية الكلّية أو املهملة      ، متوقّفة على الشخصية املعلومة   
  ١٢. يلزم إثبات الشيء بنفسه الذي هو دور

 إذ املثبت لتلك الكلّية هو النظر املخصوص من حيـث ذاتـه مـن غـري أن            ]ال يعرب عنه بالنظر   [: قوله  )٣(
 لو فرض أنه ليس من أفـراد النظـر كـان أيـضاً مثبتـاً لتلـك        حىت، معبراً بعنوان النظر املخصوص    يكون
  "ع "١٢. فيكون املوقوف عليه إفادته من حيث ذاته، الكلّية

   يتوجه تفسري ألول التوجه لئالّ يتوهم أنّ املراد من أول التوجه أن ال]من غري احتياج إىل تفكّر[: قوله  )٤(
األوىل أن يقول ½: قال العالّمة اخليايلّ، بل املراد منه أن ال حيتاج إىل الفكر والترتيب ، يء أصالً إىل ش 

. ¼آه... من غري احتياج إىل مطلق السبب؛ ألنّ ما هو حيصل بأول التوجه ال حيتاج إىل مطلق السبب 
       إالّ أن يراد من الفكر املعىن اللغوي إىل أمر آخر من فكر أو إحساس واملعىن  من غري احتياج      ، أللّهم 

  ١٢. أو جتربة أوحدس
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)الش  كلّبأنّ) ١(كالعلم ،فهو ضروريظم من جزئهيء أع( فإنر ه بعد تصو
ف فيه حيث ف على شيء، ومن توقّ واجلزء واألعظم ال يتوقّمعىن الكلّ
ر معىن  فهو مل يتصو،ه اإلنسان كاليد مثالً قد يكون أعظم من جزءزعم أنّ
 بالنظر يف الدليل سواء كان :أي)  باالستدالل منهوما ثبت( .)٢(الكلّ واجلزء

 أو ، هلا دخاناً ناراً فعلم أنّىكما إذا رأ) ٣(ة على املعلولاستدالالً من العلّ
 هناك ناراً، وقد  أنّ كما إذا رأى دخاناً فعلم،)٤(ةمن املعلول على العلّ

خيصباسم التعليل والثاين باالستداللل  األو )حاصل :أي )فهو اكتسايب 
                                                

أنّ الـضروري يف    :  الظاهر من عبارة املـصنف وتقريـر الـشارح         ]إخل... فهو ضروري كالعلم  [: قوله  )١(
ويرد عليه أنّ املثال املـذكور الثابـت        ، احلاصل مبباشرة األسباب باالختيار   : مقابلة االكتسايب مبعىن  
وأنه يلزم أن يكون حال بعض العلـم        ، لتفات املقدور وتصور الطرفني املقدور    بالعقل يتوقّف على اال   

فـاألوىل مـا يف بعـض الـشروح مـن أنّ البداهـة عـدم        ، الثابت بالعقل كاجلزئيات واحلدسيات مهمـالً  
  ."خيايل" ١٢. ومها مترادفان، والضروري يقابل الكسيب واالستداليلّ، توسط النظر ال أول التوجه

 يكـون  إمنـا زعم أنّ الكلّ ما عدا ذلك العضو مـع الكـلّ       : أي] مل يتصور معىن اجلزء والكلّ    [: قوله  )٢(
فـال يتـصور أعظميـة اجلـزء     ، و اجلزء ما يتركّب الشيء منه ومن غريه، ذلك العضو ال بدونه  كال مع 
  ١٢. من الكلّ

هو ما يكون احلد األوسط فيه علّة لثبـوت        و،  إشارة أىل الدليل اللمي    ]من العلّة على املعلول   [: قوله  )٣(
ينـتج هـذا    ، وكلّ متعفّن األخـالط حممـوم     ، هذا متعفّن األخالط  ½: مثالً يقال ، املعلول ذهناً وخارجاً  

  ١٢. فتعفّن األخالط علّة لثبوت احلمى ذهناً وخارجاً، حمموم
 األوسـط فيـه علّـةً للمعلـول ذهنـاً      وهو ما يكون احلد،  هذا دليل إني]من املعلول على العلّة [: قوله  )٤(

  ،¼هذا متعفّن األخالط½ ينتج ،¼هذا حمموم وكلّ حمموم متعفّن األخالط½: بأن يقال، فقط ال خارجاً
  ١٢. ال يف نفس األمر، فاحلمى علّة للتعفّن يف الذهن فقط



 

 

باالختيار، كصرف العقل والنظر يف ) ١( وهو مباشرة األسباببالكسب
٢(ماتاملقد (ات واإلصغاء وتقليب احلدقةيف االستداللي)وحنو ذلك يف ) ٣
٤(اتاحلسي(فاالكتسايب ،)٥( الذي حيصل بالنظر نه أل؛ستداليلّ من االأعم 

 دصوال عكس، كاإلبصار احلاصل بالق )٦( اكتسايب استداليلّيف الدليل، فكلّ
ر مبا ال  ويفس،)٧(يف مقابلة االكتسايب:  فقد يقالا الضروريوأم .واالختيار

  ......................................،مقدوراً للمخلوق) ٨(يكون حتصيله
                                                

، ا بشرة اآلخر املباشرة يف اللغة تالقي الشخصني حبيث ميس بشرة أحدمه    ]مباشرة األسباب [: قوله  )١(
  ١٢. واملراد هاهنااستعمال األسباب

  ١٢.  عطف تفسريي للصرف]والنظر يف املقدمات[: قوله  )٢(
: ومسيت حدقةً إلحـداق اجلفـن ـا أي       ، حتريك العني حنو املبصرات   :  أي ]تقليب احلدقة [: قوله  )٣(

  ."نرباس" ١٢. إحاطته
ووضـع الكـف علـى    ، ونـشق اهلـواء  ، ى األنـف  كوضع املشموم عل  ]حنو ذلك يف احلسيات   [: قوله  )٤(

، اشـرة األسـباب باالختيـار    فيها دخل ملب  ، فهذه علوم حسية  ، ووضع املطعوم على اللسان   ، امللموس
  ١٢.  شاء العقل كسبها وإن شاء مل يكسبهاحبيث إن

واالكتـسايب  ، إذا ثبت أنّ االستداليلّ ما ثبت بالـدليل :  شروع يف بيان النسب أي ]فاالكتسايب[: قوله  )٥(
  ١٢. فاالكتسايب أعم من االستداليلّ، ما حصل مبباشرة األسباب باالختيار

  ١٢.  ألنّ النظر يف الدليل أمر حيصل باالختيار]فكلّ استداليلّ اكتسايب[: قوله  )٦(
  ١٢.  كما يف كالم املصنف]يف مقابلة االكتسايب[: قوله  )٧(
: "اخليايل" هذا التفسري منقول عن القاضي أيب بكر الباقالين يف ]إخل... مبا ال يكون حتصيله[ :قوله  )٨(

فـال يلـزم كـون العلـم      ، بقرينة أنه قسم من أقسام العلم احلادث      ،  عبارة عن العلم احلاصل    ¼ما½كلمة  
احلصول معترب يف ماهية العلـم وال حاجـة   : قال بعض احملشني. حبقيقة الواجب تعاىل ضرورياً انتهى 

سيما على مـا لـيس مـن شـانه أن     ، وإطالق العلم على ما ليس حباصل ال جيوز  ،  باحلاصل إىل التقييد 
ا هـو علـى منـهج    إنّ اعتبـار احلـصول يف ماهيـة إمنـ      ال يدري كيف قال مبـا قـال، فـ         . انتهى، حيصل

      Å 
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يف مقابلة ) ٢(يقال، وقد من غري اختيار للمخلوق) ١(يكون حاصال: أي
) ٣(دليل، فمن هاهناالا حيصل بدون فكر ونظر يف مبر  ويفس،تداليلّاالس

جعل بعضهم العلم احلاصل باحلواسحاصالً مبباشرة : أي،ا اكتسابي 
حاصالً بدون االستدالل، فظهر : أي،ااألسباب باالختيار، وبعضهم ضروري 

  .................................................)٤( ال تناقض يف كالمأنه
                                                

حيث عرفوا العلم بالصورة احلاصلة، وأما على منهج املتكلّمني فاحلصول ليس مبعتـرب يف      ، احلكماء
فهـو مـذهب احلكمـاء  وبعـض     ، عريف كما مر،  وأما أنّ حقيقة الواجب ليس من شأنه احلـصول  الت

  ١٢. "شرح املواقف"خالفه كذا قال السيد السند يف  على، املتكلّمني  واجلمهور
 تفسري كالم القاضي ذا ِمما اختاره الشارح فقط إدخاالً للحسي      ]إخل... يكون حاصالً : أي[ :قوله  )١(

أنّ معىن كالم القاضي أن ال : "شرح املواقف"االكتسايب، والذي يستفاد من كالم السيد السند يف يف 
فإّـا ال حتـصل   ، وذلك كاحملسوسات بـاحلواس الظـاهرة  ½: يستقلّ قدرة املخلوق يف حصوله نصه 

ت ال يعلـم مـا هـي ومـىت حـصل     ، بل يتوقّف علـى أمـور غـري مقـدورة    ، مبجرد اإلحساس املقدور لنا   
  ١٢. ¼وكيف حصلت؟

  ."خيايل" ١٢. ما قسمان منهوأ، الكالم يف العلم التصديقي يشري إىل أنّ ]إخل... قد يقال[: قوله  )٢(
ويفـسر مبـا ال يكـون       ، ِممـا يطلـق الـضروري يف مقابلـة االكتـسايب          :  أي ]إخل... فمن هاهنا [: قوله  )٣(

ويفسر مبا حيصل بـدون فكـر ونظـر يف     ، ستداليلّوقد يطلق يف مقابلة اال    ، حتصيله مقدوراً للمخلوق  
  ١٢. الدليل

،  وجـه التنـاقض أنـه قـسم العلـم أوالً إىل الـضروري واالكتـسايب        ]إخل... ال تناقض يف كـالم    [: قوله  )٤(
قسيم لالكتسايب إىل ثالثة أقسام حبسب أسبابه، فالضروري م االكتسايبثالثها العلم احلاصل . مثّ قس

مثّ قسم العلم احلاصل من نظـر العقـل الـذي هـو      ، فإنه قسم منه  ، وهو أيضاً اكتسايب  ، قلمن نظر الع  
جعله قسماً منه فصار ، فالضروري الذي كان قسيماً لالكتسايب، ضروري واستداليلّ، اكتسايب إىل قسمني

، يندرج حتت مقسمهخبالف القسم؛ ألنه ، فإنّ مقتضى القسيم التباين، قسيم الشيء قسماً منه وهو تناقض
١٢. والقسم ما يقابل االستداليلّ فيتغايران فال تناقض، حاصل الدفع أنّ القسيم ما يقابل االكتسايب  
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ضروري وهو ما : نوعان) ١( العلم احلادثإنّ: حيث قال "البداية"صاحب 
يف نفس العبد من غري كسبه واختياره، كالعلم بوجوده تعاىل حيدثه اهللا 

وتغيفيه بواسطة كسب العبد تعاىل  وهو ما حيدثه اهللا ر أحواله، واكتسايب
 السليمة واخلرب الصادق ونظر احلواس: وهو مباشرة أسبابه، وأسبابه ثالثة

ل النظر  حيصل بأوضروري: واحلاصل من نظر العقل نوعان:  قالمثُ .عقلال
 حيتاج فيه إىل ، واستداليلّه أعظم من جزء الكلّر، كالعلم بأنّمن غري تفكّ
ر املفس) ٢()واإلهلام( . كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان،رنوع تفكّ
 ة الشيءباب املعرفة بصحليس من أس( )٤(يف القلب بطريق الفيض) ٣(بإلقاء معىن

٥()عند أهل احلق (ى يرد بهحت)حصر األسباب يف الثالثةاالعتراض على  )٦، 
ل و حاأنه  إالّ¼ من أسباب العلم بالشيءليس½ :أن يقول) ٧(وكان األوىل

                                                
  ١٢. فإنه ال ينقسم إىل هذه األقسام،  احتراز عن علم اهللا تعاىل]العلم احلادث[: قوله  )١(
على ما ، ثالثة خيتلّ بوجود العلم باإلهلام دفع دخل وهو أنّ حصر أسباب العلم يف ال         ]واإلهلام[: قوله  )٢(

  ١٢. شهد به الصوفية الكرام
  ١٢. ال ما يقابل اللفظ، ما ال ميكن أن حيس: أي،  أراد به ما يقابل احملسوس]معىن[: قوله  )٣(
 إنمـا يـستعمل يف إلقـاء اهللا    ¼الفيض½و.  سال كالوادي  حىتكثر  ، ¼فاض املاء ½ ]بطريق الفيض [: قوله  )٤(

  ١٢. ¼الوسوسة½ا يسمى بـوأما ما يلقيه الشيطان فإمن، ىلتعا
 فُجورهـا  فَأَلْهمها﴿: مستدلّني بقوله تعاىل،  خالفاً لبعض املتصوفة والروافض    ]عند أهل احلق  [: قوله  )٥(

  ١٢. واجلواب بأنّ املعىن أعلمها بإنزال الوحي على األنبياء، ]٨: الشمس[﴾وتقْواها
أدرجـوه يف  ،  فيحتاج إىل دفعه بأنه لَما مل يتعلّق بعده سبباً مستقال غرض صحيح            ]يرد به  حىت[: قوله  )٦(

  ."خيايل" ١٢. مثل احلدس والتجربة والوجدان، العقل
فيمكن أن يكون ،  وجه األولوية أنّ املصنف بصدد بيان أسباب العلم ال املعرفة         ]كان األوىل [: قوله  )٧(

  ١٢. فال يلزم من نفيه نفي العلم، مبايناً لهاملعرفة أخص من العلم أو 
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 ال كما اصطلح عليه البعض من ، مرادنا بالعلم واملعرفة واحدالتنبيه على أنّ
، اتات، واملعرفة بالبسائط أو اجلزئيي الكلّختصيص العلم باملركبات أو

  أراد أنّأنه) ٢( الظاهرمثّ . ال وجه لهِمماة بالذكر الصح) ١( ختصيص أنّإالّ
ة اخللق ويصلح لإللزام على الغري،  به العلم لعامحيصلاإلهلام ليس سبباً 

و قوله  قد حيصل به العلم، وقد ورد القول به يف اخلرب، حنأنه  فال شكالّإو
ا وأم .، وحكي عن كثري من السلف¼يأهلمين رب½: السالموعليه الصالة 
 واالعتقاد اجلازم ن الظنا وتقليد اتهد فقد يفيد،العدل) ٣(خرب الواحد

 فال وجه ا، وإالّم ما اليشمله¼العلم½ـب) ٤( أرادأنهالذي يقبل الزوال، فك
 .حلصر األسباب يف الثالثة

                                                
 ألنه يوهم أنّ اإلهلام سبب ملعرفـة فـساد الـشيء أو ملعرفـة الـشيء           ]إخل... إالّ أنّ ختصيص  [: قوله  )١(

إنّ الصحة هاهنا مبعىن الثبوت : وميكن أن يقال، واملقصود أنّ اإلهلام ليس سبباً للمعرفة مطلقاً، نفسه
  ١٢. ¼أنه خالف الظاهر½: "اخليايل"وجوابه على ما يف . اقع نفياً كان أو إثباتاًعلى الوجه املطابق للو

فإنـه قـد حيـصل بـه     ، أنا ال نسلّم أنّ اإلهلام ليس سبباً للعلم   :  جواب سؤال تقريره   ]مثّ الظاهر [: قوله  )٢(
  ١٢. العلم لألولياء الكرام قدس اهللا تعاىل أسرارهم

فـإنّ خـرب   ، أنّ حصر أسـباب العلـم يف الثلثـة غـري صـحيح       : فع دخل تقريره   د ]أما خرب الواحد  [: قوله  )٣(
  ١٢. ومها ليسا من الثلثة املذكورة، الواحد وتقليد اتهد أيضاً يفيدان العلم

:  وهذا هو خمتار الشارح الـذي قـد ذكـره يف تعريـف العلـم سـابقاً بقولـه        ]إخل... فكأنه أراد [: قوله  )٤(
وال االعتقاد اجلـازم  ، فإنّ العلم مبعىن االنكشاف التام ال يشمل الظن   ، ¼إخل... لكن ينبغي أن حيمل   ½

  ١٢. فال يرد أنّ تعريف العلم سابقاً ينايف ما ذكره هنا، الذي يقبل الزوال

، ساد الشيء أو ملعرفة الشيء نفسه ألنه يوهم أنّ اإلهلام سبب ملعرفة ف]إخل... إالّ أنّ ختصيص[: قوله  )١(
إنّ الصحة هاهنا مبعىن الثبـوت علـى        : وميكن أن يقال  ، واملقصود أنّ اإلهلام ليس سبباً للمعرفة مطلقاً      

  ١٢. ¼أنه خالف الظاهر½: "اخليايل"وجوابه على ما يف . الوجه املطابق للواقع نفياً كان أو إثباتاً
فإنـه قـد حيـصل بـه     ، أنا ال نسلّم أنّ اإلهلام ليس سبباً للعلـم : ريره جواب سؤال تق]مثّ الظاهر [: قوله  )٢(

  ١٢. العلم لألولياء الكرام قدس اهللا تعاىل أسرارهم
فـإنّ خـرب   ، أنّ حـصر أسـباب العلـم يف الثلثـة غـري صـحيح      :  دفع دخل تقريره]أما خرب الواحد [: قوله  )٣(

  ١٢. ليسا من الثلثة املذكورةومها ، الواحد وتقليد اتهد أيضاً يفيدان العلم
:  وهذا هو خمتار الشارح الذي قد ذكره يف تعريف العلم سابقاً بقوله]إخل... فكأنه أراد[: قوله  )٤(

وال االعتقاد اجلازم ، فإنّ العلم مبعىن االنكشاف التام ال يشمل الظن، ¼إخل... لكن ينبغي أن حيمل½
 ١٢. لم سابقاً ينايف ما ذكره هنافال يرد أنّ تعريف الع، الذي يقبل الزوال



 

 

) ٢( يعلم بهِمما ما سوى اهللا تعاىل من املوجودات :أي) ١()والعامل(

 ،)٤(¼تتاعامل النبا½ و،¼عامل األعراض½ و،)٣(¼عامل األجسام½: الصانع، يقال
 ألا ليست غري ؛خرج صفات اهللا تعاىلت إىل غري ذلك، ف¼عامل احليوان½و

 ،وما فيهامن السموات ) جبميع أجزائه( .الذات كما أا ليست عينها
أي خمرج من العدم إىل الوجود، مبعىن ) حمدث( .)٥(واألرض وما عليها

 حيث ذهبوا إىل قدم السموات ،كان معدوماً فوجد، خالفاً للفالسفة) ٦(أنه
مبوادها وصورها وأشكاهلا، وقدم العناصر مبوادها وصورها، لكن 

  .............................عن صورةقط ، مبعىن أا مل ختل )٧(بالنوع
                                                

 مبعـىن مـا   ¼اخلـامت ½ـكـ ، ة بالفتح للداللة على اآلليـ ¼فاعل½وقد جاء  ، ¼العلم½ مشتق من    ]العامل[: قوله  )١(
وغلـب اسـتعماله فيمـا يعلـم بـه اخلـالق سـبحانه        ، ما يعلم بـه :  اسم اآللة مبعىن ¼العامل½كذا  ، خيتم به 
  ١٢. وتعاىل

 كمـا هـو املـشهور وإالّ يلـزم     ولـيس مـن التعريـف   ،  إشـارة إىل وجـه التـسمية      ] يعلـم بـه    ِممـا [: قوله  )٢(
  "خ"١٢. االستدراك

ــ ،  إشارة إىل أنّ املراد  به ما سوى اهللا تعاىل من األجنـاس ]عامل األجسام : يقال[: قوله  )٣(  لـيس  ¼زيـد ½ف
فيطلق علـى كـلّ واحـد منـها وعلـى      ،  اسم للقدر املشترك بينها  ¼العامل½وإىل أنّ   ، بل من العامل  ، بعامل
  ."خيايل" ١٢.  صح مجعهالَملّ وإالّ  اسم للكأنهال ، كلّها

  ١٢. وكذا أفراده بناًء على ما هو املشهور يف ألسنة القوم،  مجع البعض دون البعض]النباتات[: قوله  )٤(
  ١٢.  إىل التصريح بهوالكالم واضح فلم حيتج،  وما فيها أيضاً]ما عليها: [قوله  )٥(
 الفالسـفة قـد يعترفـون بـأنّ العـامل خـرج مـن العـدم إىل          صرح بـذلك؛ ألنّ ]إخل... أنهمبعىن  [: قوله  )٦(

  "ن"١٢. وبإجياد املوجود موجود،  بالنظر إىل نفسه معدومأنه: الوجود مبعىن
لكـن يـشكل عليـه ببقـاء الـصور      ،  املشهور أنّ الـصورة النوعيـة قدميـة بـاجلنس        ]لكن بالنوع [: قوله  )٧(

وباعتبار حتليلـه  ، ار ترك اجلسم منها يسمى اسطقساتفإّا باعتب، العناصر األربعة : أي، االسطقسات
      Å 
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قول حبدوث ما سوى اهللا تعاىل، لكن مبعىن االحتياج إىل ال )١(نعم أطلقوا
 :إىل دليل حدوث العامل بقوله) ٢( أشارمثّ .الغري، ال مبعىن سبق العدم عليه

 فعرض،  إن قام بذاته فعني، وإالّنه أل؛)أعيان وأعراض( العامل :أي) إذ هو(
الكالم فيه  ؛ ألنّفله املصن) ٣(ضن، ومل يتعر سنبيماِل منهما حادث وكلّ

 .طويل ال يليق ذا املختصر، كيف وهو مقصور على املسائل دون الدالئل
جعله من أقسام ) ٥(بقرينة) يكون له قيام بذاته( )٤( ممكن:أي) فاألعيان ما(

  ...............................منيبذاته عند املتكلّ) ٦(ومعىن قيامه .العامل
                                                

م  واحليوانـات القدميـة بـالنوع فـإ    املعـادن والنباتـات   : أعـين ، إليها عناصر يف أمزجة املواليد الثالثـة      
وهـي قدميـة بـالنوع عنـدهم حبـسب      ، صرحوا بأنّ صور العناصر باقية على حاهلا يف أمزجـة املواليـد      

. فيلزم قدم الصورة النوعية املختصة بكلّ عنصر بالنوع    ،  العدم إىل الوجود   توارد أفرادها الشخصية من   
  ."ح"ملتقطاً  ١٢

أنّ الفالسفة أيضاً يقولـون حبـدوث   :  إشارة إىل جواب سؤال مقدر تقريره    ]إخل... نعم أطلقوا [: قوله  )١(
 :م يقولـون ـ ع أ؟ حاصل الدفنهم القول بقدم السموات والعناصرفكيف حكيت ع  ، سوى اهللا تعاىل   ما

  ١٢. االحتياج إىل الغري ال مبعىن سبق العدم:  لكنهم يفسرون احلدوث مبعىن،العامل حبدوث
  ١٢. ومل يذكر الدليل بتمامه، فإنّ املصنف اقتصر على التقسيم فحسب، ¼أشار½: ا قال إمن]أشار[: قوله  )٢(
  ١٢. لدليل حدوث العامل:  أي]مل يتعرض له[: قوله  )٣(
  ١٢.  باإلمكان اخلاص لئالّ يشمل الواجب]ممكن[: لهقو  )٤(
فتقييدها ،  عامة تتناول املمكن وغريه¼ما½أنّ لفظة :  جواب سؤال مقدر حاصله]إخل... بقرينة[: قوله  )٥(

أنّ إرادة اخلاص مـن العـام ال جيـوز إذا مل    : جوابه. فإنه ذكر العام وإرادة اخلاص   ، باملمكن ال جيوز  
وإمكـان املقـسم يـستلزم    ،  وهي أنّ األعيان من أقسام العامل املمكن       وهنا قرينة دالّة  ، رينةكن هناك ق  ي

  ١٢. إمكان األقسام
   التعريفالخيفى أنّ هذا½ :"اخليايل" يف ، أضاف القيام إىل الضمري ليخرج قيام الواجب بذاته]قيامه[: قوله  )٦(

      Å 
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١(ز بنفسهأن يتحي (غري تابع حتيفإنّز شيء آخر، خبالف العرض زه لتحي 
حتيحملّ:ز اجلوهر الذي هو موضوعه، أيزه تابع لتحي مهه الذي يقو. 

يف ) ٢( وجوده يف نفسه هو وجودهومعىن وجود العرض يف املوضوع هو أنّ
نّفإ، )٣(زاملوضوع، وهلذا ميتنع االنتقال عنه خبالف وجود اجلسم يف احلي 

وعند  ،نهتقل عز أمر آخر، وهلذا ينوجوده يف نفسه أمر ووجوده يف احلي
مه، ومعىن قيامه  يقوعن حملّ) ٥(هءمعىن قيام الشيء بذاته استغنا) ٤(الفالسفة

سواء كان ل نعتاً والثاين منعوتاًبشيء آخر اختصاصه به، حبيث يصري األو 
امسهزاً كما يف سواد اجلسم، أو ال كما يف صفات متحي الباري عز 

ر(ذاته من العامل  ما له قيام ب:أي) وهو( .)٦(داتوامن ) با مركّإم
                                                

بـأنّ الوحـدة معتـربة يف     : واجيب عنـه  . ى انته ¼يصدق على املركّب من عني وعرض قائم به كالسرير        
  ١٢. فال يكون املركّب عيناً وال عرضاً، املقسم

  ١٢. ال يكون واسطة يف عروض التحيز له واسطة يف العروض:  أي]بنفسه[: قوله  )١(
وقد يتوهم مـن هـذه العبـارة أنّ وجـود الـسواد      ، يةيث ال يتمايزان يف اإلشارة احلس حب ]هو وجوده [: قوله  )٢(

وجـد يف نفـسه فقـام    ½: ؛ إذ يـصح أن يقـال     ءولـيس بـشي   ،  وقيامه بـه   هو وجوده يف اجلسم   ،  نفسه مثالً  يف
  ."شرح مواقف" ١٢. وال خيفى أنّ إمكان ثبوت شيء يف نفسه غري إمكان ثبوته لغريه، ¼باجلسم

  ١٢. يف املكان:  أي]يف احليز[: قوله  )٣(
  ."ن" ١٢. ¼عىن قيامه بذاته عند املتكلّمنيوم½:  عطف على قوله]عند الفالسفة[: قوله  )٤(
فإنه ،  هذا التعريف يشتمل الواجب واردات واألجسام خبالف تعريف املتكلّمني]استغناءه[: قوله  )٥(

بل ،  يرد عليهمحىت،  بالذاتوهم ليسوا بصدد تعريف مطلق القيام، خيتص باألجسام واجلواهر الفردة
  ١٢. عتبار املمكن فقطا عرفوا القيام بالذات باإمن

 ١٢. غـري قابلـة لإلشـارة احلـسية كاملالئكـة     ،  هـي جـواهر جمـردة عـن املـادة       ]اـردات [: قوله  )٦(
  ."نرباس"
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 من ثالثة أجزاء  له، وعند البعض ال بد)١()وهو اجلسم(ني فصاعداً، ئجز
من ) ٣(وعند البعض ، الطول والعرض والعمق: أعينالثالثة) ٢(ق األبعادتحقّيل

) ٦(وليس هذا .على زوايا قائمةالثالثة ) ٥(ق تقاطع األبعادليتحقّ) ٤(مثانية أجزاء

 أحد أن يصطلح  لكلّحىت يدفع بأنّ) ٧( االصطالح  راجعاً إىلاًيفظنـزاعاً ل
                                                

  ١٢.  إذ ال واسطة عندهم بني اجلزء واجلسم؛ عند مجهور األشاعرة]هو اجلسم[: قوله  )١(
فيحصل مثلّث جوهري من ثالثـة  ، ث على ملتقامها  بأن يتألّف إثنان ويقع الثال     ]ليتحقّق األبعاد [: قوله  )٢(

 كـذا   وثالثـاً عمـق،   ، وثانيـاً عـرض   ،  طـول  فاإلمتـداد املفـروض أوالً    ،...هكذا  ، خطوط جوهرية 
  ١٢. يستفاد من احلواشي

  ١٢.  هو أبو علي اجلبائي]عند البعض[: قوله  )٣(
ربعـة فوقهـا فيحـصل      وأ، ن على جنبه  وجزئا، لطولفيحصل ا ،  بأن يوضع جزئان   ]مثانية أجزاء [: قوله  )٤(

  ."رمضان" ١٢. العمق
وجـزء  ، مثّ يوضع جزء على ملتقامها مـن جانـب    ،  بأن يوضع جزء جبنب جزء     ]تقاطع األبعاد [: قوله  )٥(

مثّ يوضع أربعـة  ،  فيحصل سطح ذو بعدين متقاطعني على قوائم    ى ملتقامها من اجلانب املقابل له،     عل
  :هكذا صورته ،"ن" بعد مقاطع لكلّ من البعدين على قوائم، هذه األربعة، فيحصل أجزاء على

... ...١٢  
النــزاع الـذي وقـع يف تركيـب اجلـسم لـيس نزاعـاً لفظيـاً راجعـاً إىل                :  أي ]إخل... ليس هـذا  [: قوله  )٦(

 وبعضهم على ،ا ثالثةوبعضهم على أ، يقة اجلسم جزئانبأن يصطلح البعض على أنّ حق، االصطالح
١٢. ةا مثانيأ  

وإن كـان نزاعـاً لفظيـاً    ، ليس نزاعاً لفظياً مبعىن كونـه راجعـاً إىل االصـطالح        :  أي ]االصطالح[: قوله  )٧(
 هل يتحقّق مبطلق التركيب أو بالتركيب مـن ثالثـة أو مـن    أنه ب¼اجلسم½ نزاع يف معىن لفظ   أنه: مبعىن
  ١٢. ¼إخل... أنّ املعىنبل هو نزاع يف ½: وإليه أشار الشارح بقوله اآليت، "ح"، مثانية



 

 

 املعىن الذي وضع لفظ اجلسم بإزائه هل على ما شاء، بل هو نـزاع يف أنّ
ألحد  )٢( يقالأنه ب)١(لون األواحتج ني أم ال؟ئيكفي فيه التركيب من جز

د  جمر أنّ، فلوال¼ه أجسم من اآلخرنإ½ :اجلسمني إذا زيد عليه جزء واحد
 ة،د زيادة اجلزء أزيد يف اجلسمي صار مبجرِلماة  اجلسمي يفالتركيب كاف

: مبعىن الضخامة وعظم املقدار، يقال) ٣( من اجلسامة¼أفعل½ نه أل؛وفيه نظر
، والكالم يف اجلسم  وجسام بالضم، عظم فهو جسيم: أي¼جسم الشيء½

 العني الذي ال يقبل :يعين) ب كاجلوهرأو غري مركّ( .الذي هو اسم ال صفة
) ىوهو اجلزء الذي ال يتجز( ،)٦(وال فرضاً) ٥(وال ومهاً) ٤(االنقسام ال فعالً

ب ال  ما ال يتركّ، فإنّ)٧(، احترازاً عن ورود املنع¼وهو اجلوهر½: ومل يقل
                                                

  ١٢. القائلون بتركيب اجلسم من جزئني فصاعداً:  أي]األولون[: قوله  )١(
 حاصله أنّ اجلسمني املتساويني إذا زيد على أحدمها جزء يقال للجسم الزائد عليه       ] يقال أنهب[: قوله  )٢(

 الَموإالّ ،  حتقّق اجلسمية فثبت أنّ جمرد التركيب كاٍف يف  ،¼إنه أزيد يف اجلسمية من اآلخر     ½: اجلزء
  ١٢. وال شك يف أنّ أدىن التركيب حاصل من جزئني، ¼ أجسم من اآلخرأنه½: صح أن يقال

 أنـه أزيـد منـه يف       ¼هـذا أجـسم مـن اآلخـر       ½: ليس معىن قـوهلم   :  أي ] من اجلسامة  ¼أفعل½ نهأل[: قوله  )٣(
ا إمنـ ، وهو صفة ليس الكالم فيه  ، مة والعظ مبعىن الضخامة ،  أزيد يف اجلسامة   أنه: بل املعىن ، اجلسمية

  ١٢. الكالم يف اجلسم الذي هو اسم للجوهر املركّب
  ١٢.  ال حيصل إالّ بالقطع أو الكسرأنهوال خيفى ،  بأن يكون اإلنفكاك يف اخلارج]ال فعالً[: قوله  )٤(
  ١٢.  بأن حيكم القوة الومهية بانقسامه إىل هذا اجلزء وذلك اجلزء]ال ومهاً[: قوله  )٥(
فـيحكم  ، وال يكاد الوهم مييز بني أجزائه،  بأن يبلغ من الصغر حداً يِكلّ دونه احلس   ]ال فرضاً [: قوله  )٦(

  ."اهلدية السعيدية" ١٢. العقل بأنّ له نصفاً ولنصفه نصفاً وهكذا
   بأنّ وإن أمكن دفع منع حصر العني يف اجلسم واجلوهر باردات وحنوها]عن ورود املنع[: قوله  )٧(

      Å 
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ىينحصر عقالً يف اجلوهر مبعىن اجلزء الذي ال يتجزمن إبطال ، بل ال بد 
وعند الفالسفة ال  . ذلكدة ليتموالعقول والنفوس اراهليوىل والصورة 

ا هو ب اجلسم إمن، وتركّى الذي ال يتجززءجلاوجود للجوهر الفرد، أعين 
 )١(ة كرة حقيقيت لو وضعأنهة إثبات اجلزء وأقوى أدلّ ،من اهليوىل والصورة
٢(على سطح حقيقي (مل متاسني ئته جبزه إال جبزء غري منقسم، إذ لو ماس
وأشهرها عند املشايخ  ،ية، فلم تكن كرة حقيق)٣( بالفعللكان فيها خطّ

كن اخلردلة ي عني منقسماً ال إىل اية مل  لو كان كلّأنه: لاألو: وجهان
والصغر إمنا ) ٤( منهما غري متناهي األجزاء، والعظم كالّ؛ ألنّأصغر من اجلبل

  ................،)٥( املتناهير يفتها وذلك إمنا يتصوهو بكثرة األجزاء وقلّ
                                                

واردات وحنوها مل يثبـت عنـدنا فهـي خارجـة     ، املقصود بالتقسيم حصر العني الذي ثبت وجوده  
  "ح "١٢. عن املقسم

طالح ويف االصـ  ،  يف اللغة اجلسم املـستدير الـذي يـضرب بالـصوجلان           ¼الكرة½ ]كرة حقيقية [: قوله  )١(
جسم مستدير يوجد يف داخله نقطة يتساوي مجيـع اخلطـوط اخلارجـة مـن تلـك النقطـة إىل الـسطح          

  "ن "١٢. وهذه اخلطوط أنصاف القطر، وتسمى تلك النقطة مركزها، احمليط بذلك اجلسم
  ١٢. مستوي حبيث ال يكون فيه ارتفاع وال اخنفاض:  أي]سطح حقيقي[: قوله  )٢(
.  بالفعل ينايف الكرة احلقيقيـة مستقيم؛ ألنّ الالزم هذا وإن كان مطلق اخلطّ    :  أي ]خط بالفعل [: قوله  )٣(

  "خ" ١٢
هذا املقـدار أعظـم مـن       ½: مثالً يقال ، تفاوت املقدارين يف العظم والصغر    :  أي ]إخل... العظم[: قوله  )٤(

  ١٢. ا هو باعتبار قلّة األجزاء وكثرا إمن،¼وذلك أصغر منه، ذلك املقدار
فإنه لو كان كلّ من ، التفاوت بكثرة األجزاء وقلّتها ال يوجد إالّ يف املتناهي:  أي ]يف املتناهي [ :ولهق  )٥(

وذلـك  ، اجلملتني غري متناٍه ألمكن أن يفرض بإزاء كلّ جزء من إحدى اجلملـتني جـزء مـن األخـرى                
      Å 
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، )٢( قبل االفتراقِلما  اجتماع أجزاء اجلسم ليس لذاته، وإالّنّأ: )١(الثاينو
؛ ألنّىفاهللا تعاىل قادر على أن خيلق فيه االفتراق إىل اجلزء الذي ال يتجز 

تعاىل عليه ) ٥( قدرة اهللاتلزم )٤( فيه إن أمكن افتراقهناتنازع) ٣(اجلزء الذي
 إمنا نهل فألا األو أم، ضعيفوالكلّ .عىميكن ثبت املددفعاً للعجز وإن مل 

 حلوهلا يف  ألنّ؛)٧(، وهو ال يستلزم ثبوت اجلزء)٦( على ثبوت النقطةيدلّ
                                                

حـديهما جـزء مل يوجـد بـإزاءه     يؤدي إىل املساواة بينهما؛ إذ ال يتحقّق القلّة والكثرة إالّ إذا كـان يف إ       
  ١٢. وذا ال ميكن إالّ أن يكون متناهياً، جزء من األخرى

فله أن يوجد االفتراقات املمكنـة و  ، حاصل هذا الوجه أنّ كلّ ممكن مقدور اهللا تعاىل     ] الثاين[ :قوله  )١(
ى لـزم قـدرة اهللا   لو غري متناهية فيحنئذ كلّ مفترق واحد جزء ال يتجزى؛ إذ لو أمكن افتراقه مرة أخـر               

وإن مل ميكن افتراقـه  . فيدخل حتت االفتراقات املوجودة فلم يكن مافرضناه مفترقاً واحداً، تعاىل عليه 
. إخل... ثبت املدعى وعلى هذا التقدير ال يرد اعتراض الشارح الذي سيجيء بقولـه االفتـراق ممكـن           

  ."خيايل" ١٢
  ١٢.  يكون بالذات ال يزول عنه بالغري ألنّ ما] قبل االفتراقالَموإالّ [: قوله  )٢(
  "ن" ١٢.  علّة حملذوف وهو قولك فاملطلوب ثابت]إخل... ألنّ اجلزء الذي[: قوله  )٣(
  ١٢.  مرة ثانية بعد ما خلق اهللا تعاىل مجيع االفتراقات املمكنة فيه]إن أمكن افتراقه[: قوله  )٤(
ألنّ املفروض أنّ اهللا سبحانه وتعاىل قد أخرج كـلّ     دفعاً للعجز وهذا خلف؛      ]لزمت قدرة اهللا  [: قوله  )٥(

  ١٢. افتراق ممكن يف اجلسم من القوة إىل الفعل
 فال نقطـة فيـه،    ،  بالفعل يف الكرة   وال خطّ ، إنّ النقطة اية اخلطّ   :  إن قلت  ]على ثبوت النقطة  [: قوله  )٦(

وكـذا  ، روطـي نقطـة بـال خـطّ    فإنّ اية أحد سطحي اجلسم املخ، تلك القضية مهملة ال كلّية : قلت
  "خ" ١٢. املركز

 النقطة يـستلزم ثبـوت اجلـزء؛     رد الستدالل املتكلّمني بأنّ ثبوت]هو ال يستلزم ثبوت اجلزء  [: قوله  )٧(
ا عني فيثبت اجلوهر الفرد     ألله من حمل غري منقسم؛ إذ عدم انقـسام احلـالّ      ، ا إم ا عرض فال بدوإم

  ١٢.  وال شك يف أنّ ذلك احمللّ هو اجلوهر،يستلزم عدم انقسام احمللّ
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انقسام انقسامها عدم من عدم ) ٢(حىت يلزم) ١(لول السرياينّاحلليس  احمللّ
ف اجلسم متألّ  بأنّ:)٣( الفالسفة ال يقولون فألنّا الثاين والثالثوأم .احمللّ

ه قابل النقسامات غري إن :ا غري متناهية، بل يقولونإمن أجزاء بالفعل و
باعتبار ) ٥(أجزاء أصالً، وإمنا العظم والصغر) ٤(متناهية وليس فيه اجتماع

ال إىل ) ٦( واالفتراق ممكن، ال باعتبار كثرة األجزاء وقلّتهااملقدار القائم به
أيضاً فال ختلو عن ضعف، ) ٧(ة النفيا أدلّموأ .اية، فال يستلزم اجلزء

                                                
حبيـث يكـون اإلشـارة إىل    ،  هو أن يكون احلـالّ سـارياً يف احملـلّ بتمامـه    ]احللول السرياينّ [: قوله  )١(

 واحللـول الطريـاينّ هـو أن يكـون احلـالّ طرفـاً            كالبيـاض يف اللـنب،    ، إىل اآلخر  أحدمها عني اإلشارة  
  "ن" ١٢.  كالسطح للجسم،للمحلّ

، ا هو حلول طريـاينّ بل إمن، لّ ليس حلوالً سريانياً حاصله أنّ حلول النقطة يف احمل    ] يلزم حىت[: قوله  )٢(
 وأمـا الطريـاينّ فيجـوز فيـه أن يكـون احملـلّ        جيب يف الـسرياينّ،    إمنام احمللّ   وانقسام احلالّ بانقسا  

  ١٢. ام احمللّفعدم انقسام احلالّ ال يستلزم عدم انقس، منقسماً واحلالّ غري منقسم
لو كان كلّ عني ½:  منع للمقدمة األوىل من الدليل الثاين اليت ذكرها بقوله]الفالسفة ال يقولون  [: قوله  )٣(

  ١٢. ¼إخل... منقسماً
إنّ اجتماع ½:  منع للمقدمة األوىل من الدليل الثالث اليت ذكرها بقوله ]إخل... ليس فيه اجتماع  [: قوله  )٤(

  ١٢. ¼إخل... أجزاء اجلسم
ا العظـم والـصغر إمنـ   ½:  منع للمقدمة الثانية مـن الثـاين الـيت ذكرهـا بقولـه     ] العظم والصغر  إمنا[: قوله  )٥(

  ١٢. ¼إخل... هو
علـى خلـق   ملخصه أنّ قدرة اهللا تعاىل ،  منع للمقدمة الثانية من الدليل الثالث  ]واالفتراق ممكن [: قوله  )٦(

لكـن ال  ،  لو كانت االفتراقات املمكنة واقفة على حد وايـة ا تستلزم اجلزء االفتراقات يف اجلسم إمن   
  . بتصرف"ن" ١٢. فقدرة اهللا تعاىل تستلزم خلق افتراقات غري متناهية فال يلزم اجلزء، اية هلا

  ١٢.  ممتنع الوجودأنه: ى مبعىننفي اجلزء الذي ال يتجز:  أي]أدلّة النفي[: قوله  )٧(
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هل هلذا : فإن قيل ،ف يف هذه املسألة إىل التوقّوهلذا مال اإلمام الرازي
نعم يف إثبات اجلوهر الفرد جناةٌ عن كثٍري من ظلمات : قلنا ؟اخلالف مثرة

 ونفي حشر ، مثل إثبات اهليوىل والصورة املؤدي إىل قدم العامل،الفالسفة
 ، السمواتاتوام حركد )٢( عليهاىنتوكثري من أصول اهلندسة املب) ١(دااألجس

، بأن )٣(بل بغريه) والعرض ما ال يقوم بذاته( .ام عليهايوامتناع اخلرق وااللت
 اختصاص الناعت باملنعوت على ،اً بهز أو خمتصيف التحي) ٤(يكون تابعاً له

 ذلك  على ما وهم، فإنّلّال ميكن تعقله بدون احمل) ٥(أنهما سبق، ال مبعىن 
من ) ٦(هو: قيل) وحيدث يف األجسام واجلواهر( .إمنا هو يف بعض األعراض

                                                

وكـون الـصانع   ،  وانفطار الـسموات   نّ احلشر مبين على حدوث العامل      أل ]نفى حشر األجساد  [: قوله  )١(
  ."رمضان" ١٢. والكلّ منتٍف على تقدير قدم العامل، خمتاراً ال موجباً

 فيكـون  ،¼كـثري مـن أصـول اهلندسـة       ½:  صـفة لقولـه    أنه الظاهر املتبادر    ]إخل... املبتىن عليها [: قوله  )٢(
قـال العالّمـة   . ول اهلندسة اليت يبتين عليهـا دوام حركـة الـسموات       فيه جناة عن كثري من أص      أنهاملعىن  
ولعـلّ  ، أدلّة دوامها املذكورة يف الكتب احلكمية املتداولة غري مبنيـة علـى األصـل اهلندسـي        : يايلاخل

  ١٢. طّلع على دليل يبتين عليه علّتهااالشارح 
  ١٢. ت غري الذاتا ليسأل وبه خرجت صفات اهللا تعاىل؛ ]بل بغريه[: قوله  )٣(
  ١٢.  بأن يكون له واسطة يف العروض يف عروض التحيز له]تابعاً له[: قوله  )٤(
 ذهب بعض املتكلّمني إىل أنّ معىن قيام الشيء بـالغري أن ال ميكـن تعقلّـه    ]إخل... أنهال مبعىن   [: قوله  )٥(

كـاألبوة والبنـوة خبـالف    ،  فإنه ليس كذلك إالّ يف األعراض النسبية      وهو ليس بصواب،  ، بدون احمللّ 
  ١٢. السواد والبياض

وهـو  ،  ذكره بصيغة التمريض؛ ألنّ صفات اهللا تعـاىل غـري داخلـة يف املقـسم       ]إخل...  هو :قيل[: قوله  )٦(
وصفاته تعاىل ،  بالقيام بالغري¼العرض½وعرف ،  عن املمكن احلادث¼ما½العامل وعلى ذلك عبر بكلمة 

 ١٢. ليست غري الذات



 

 

 .حكمهبل هو بيان ) ١(ال:  وقيل.متام التعريف، احترازاً عن صفات اهللا تعاىل
 احلمرة واخلضرة: السواد والبياض، وقيل:  وأصوهلا قيل،)كاأللوان(

وهي االجتماع واالفتراق ) واألكوان( .بوالصفرة أيضاً، والبواقي بالتركي
ة ق، وهي املرارة واحلر)٢(وأنواعها تسعة) والطعوم( .واحلركة والسكون
 ،)٥(واحلالوة والدسومة والتفاهة) ٤(واحلموضة والقبض) ٣(وامللوحة والعفوصة

وأنواعها كثرية ) والروائح( . حيصل حبسب التركيب أنواع ال حتصىمثّ
  .........................................صوصة،خم) ٦(وليست هلا أمساء

                                                
وكـلّ  ، مكـن ؛ إذ هي عبـارة عـن امل   ¼ما½إما خلروجها بكلمة    : يايل قال العالّمة اخل   ] ال :وقيل[: لهقو  )١(

لعلّه : قلت، هذا خالف إلمجاع املتكلّمني   . اهـ، ا عرض فال يصح إخراجها    وإما أل ، ممكن حمدث 
ره الـسيد الـسند   وهو الذي اختـا ، بىن كالمه على أنّ معىن القيام بالغري هو اختصاص الناعت باملنعوت       

لفـظ العـرض لعـدم ورود      مل يطلق عليها  أنهنئذ تعريف العرض شامل هلا إالّ       يحف، "شرح املواقف "يف  
  ١٢. الشرع به

لك ألنّ الطعم   وذ حاصلة من ضرب ثالثة يف ثالثة؛     ، عةأصوهلا البسائط تس  :  أي ]أنواعها تسعة [: قوله  )٢(
،  واللطيـف  هو الكثيـف وِمن قابلٍ ، يفية املتوسطة بينهما   وهو احلرارة والربودة والك    ال بد له من فاعل    

  ."شرح مواقف" ١٢.  فإذا ضرب أقسام الفاعل يف أقسام القابل حصل أقسام تسعةملعتدل،وا
ويـؤثّر  ، ويقاومها فيجتمع حينئذ أجـزاء الـربودة  ،  إنّ التكثيف مينع الربودة عن النفوذ      ]العفوصة[: قوله  )٣(

  ."شرح مواقف" ١٢. فيحدث فيه العفوصة، كثّفه تكثيفاً بليغاً متضاعفاًوي، فيه تاثرياً عظيماً
 والفرق بينه وهو يف عدم املالئمة دون العفوصة،،  يفعل البارد يف القابل املعتدل قبضاً    ]القبض[: قوله  )٤(

والقـابض  ، فيتنفّـر الطبـع عنـه نفـرة شـديدة        ، وبني العفص أنّ العفص يقبض باطن اللسان وظاهره معـاً         
  ."شرح مواقف" ١٢. فال تكون النفرة عنه يف تلك الغاية، قبض ظاهره فقطي

  "ش م" ١٢. حساساً متميزاًا غري حمسوسة إإالّ أ، احلالوة هي فوق الدسومة ودون ]التفاهة[ :قوله  )٥(
  :ألول ال اسم هلا عندنا إالّ من وجوه ثالثة، ا: قال السيد السند قدس سره]ليست هلا أمساء[: قوله  )٦(

      Å 
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 العامل  أنّفإذا تقرر .)٢(ألجساما رض إالّعما عدا األكوان ال ي) ١(واألظهر أنّ
ا  حادث، أمالكلّ: أعيان وأعراض، واألعيان أجسام وجواهر، فنقول

األعراض فبعضها باملشاهدة كاحلركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة 
دم كما يف أضداد والسواد بعد البياض، وبعضها بالدليل وهو طريان الع

) ٤(الّإو )٣( القدمي إن كان واجباً لذاته فظاهر ألنّ؛ القدم ينايف العدمذلك، فإنّ

ن الشيء بالقصد واالختيار م إذ الصادر ؛)٥(لزم استناده إليه بطريق اإلجياب
                                                

، حبسب ما يقارـا مـن طعـم   :  الثاين،واملنافر مننت، املالئم طيب :  فيقال ،باعتبار املالئمة واملنافرة  
 وأنـواع   ،كرائحـة الـورد   ، باإلضـافة إىل حملّهـا    :  الثالـث  أو رائحـة حامـضة،    ، رائحة حلوة : الكما يق 

  ١٢. ومراتبها يف الشدة والضعف غري منحصرة، الروائح غري مضبوطة
 ظاهركالم املصنف أنّ مجيع أنـواع األعـراض كمـا حيـدث يف األجـسام               ]إخل... األظهر أنّ [: قوله  )١(

إالّ أنّ األظهـر أنّ مـا عـدا األكـوان ال يعـرض إالّ      ، حيـدث يف اجلـواهر الفـردة علـى مـا قدمـه سـابقاً       
  ١٢. األجسام

سوسة ال حتتـاج إىل أكثـر مـن     أنّ األعـراض احملـ  "شرح التجريـد " املذكور يف  ]إالّ األجسام [: قوله  )٢(
،  ميكن وجودها يف جوهر واحد؛ إذ وجودها غري مشروط باملزاج والتركيب عنـدنا             أنه: جوهر مبعىن 

وما ذكره الـشارح هاهنـا مـن أنّ مـا عـدا األكـوان مـن األعـراض ال يوجـد يف غـري                 . خالفاً للفالسفة 
 كان ممكناً فال منافاة بينهما؛ ألنّ كـالم  وإن،  مل جير عادته تعاىل خبلقه يف غريها       أنه: األجسام مبعىن 

  ."ع ح" ١٢. وكالم الشارح يف الوقوع، يف اإلمكان" التجريد"شارح 
  ١٢. كونه منافياً للعدم:  أي]فظاهر[ :قوله  )٣(
  ١٢.  بل واجباً لغريه،وإن مل يكن واجباً لذاته:  أي]وإالّ[: قوله  )٤(
.  يكون املستند إىل الواجب باالختيـار حادثـاً بالـذات          حىت ال باالختيار :  أي ]بطريق اإلجياب [: قوله  )٥(

  "ر" ١٢



 

 

 ضرورة ،قدمي) ٢(بالضرورة، واملستند إىل املوجب القدمي) ١(يكون حادثاً
 فألا ال ختلو عن احلوادث ؛ا األعيانوأم ،ة العلّف املعلول عنامتناع ختلّ

 فألا ال ؛مة األوىلا املقدأم . ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادثوكلّ
  فألنّ)٣(ا عدم اخللو عنهماأم .ختلو عن احلركة والسكون ومها حادثان

بكون ) ٤(فإن كان مسبوقاً ز،اجلسم أو اجلوهر ال خيلو عن الكون يف حي
 فهو ساكن، وإن مل يكن مسبوقاً بكون آخر يف  بعينهزذلك احلي آخر يف
زذلك احلي بل يف حياحلركة كونان ½: )٥(ك، وهذا معىن قوهلمز آخر فمتحر

                                                
واعترض عليه جلواز أن يكون تقـدم     ،  إذ القصد إىل إجياد املوجود ممتنع بداهة       ]يكون حادثاً [: قوله  )١(

فيجوز ،  حبسب الذات ال حبسب الزمانأنهكتقدم اإلجياد على الوجود ، القصد الكامل على اإلجياد  
  ."خيايل" ١٢. واحملال هو القصد إىل إجياد املوجود بوجود قبله، وجود زماناًمقارنته لل

 احلاصل أنّ ما يطرأ عليه العدم ال يكـون قـدمياً؛ إذ لـو كـان              ]واملستند إىل املوجب القدمي   [: قوله  )٢(
، اإلجيـاب أو مستنداً إىل الواجب لذاته بطريـق   ، وحينئذ ميتنع عدمه  ، فإما أن يكون واجباً لذاته    ، قدمياً

  ١٢ ."ع ح". وإالّ لزم ختلّف املعلول عن العلّة التامة، واملستند إىل الواجب القدمي ال يطرأ عليه العدم
  ١٢. عن احلركة والسكون:  أي]عنهما[: قوله  )٣(
: إنه لو قيل بدل قولـه ½:  على ما قال يف احلاشيةيايل مرام العالّمة اخل]إخل... فإن كان مسبوقاً [: قوله  )٤(

فحركة وإالّ ، فإن كان مسبوقاً بكون آخر يف حيز آخر½ ،¼فإن كان مسبوقاً بكون آخر يف ذلك احليز½
 ¼وإالّ½:  حينئذ يكـون داخـالً يف الـسكون؛ ألنّ معـىن قولـه        نهمل يرد سؤال آن احلدوث؛ أل     ، ¼فسكون

كمـا  ،  بكون آخرفيجوز أن ال يكون مسبوقاً اصالً . وإن مل يكن مسبوقاً بكون آخر يف حيز آخر        : أي
  ١٢. أو ال يكون يف حيز آخر بل يف ذلك احليز، يف آن احلدوث

نّ احلركة والسكون جمموع ويتبادر منه أ،  هذا هو املشهور عند املتكلّمني]هذا معىن قوهلم[: قوله  )٥(
تقـل  ويرد عليه أنّ ما حـدث يف مكـان وان  ، والتمايز بينهما حبسب كوما يف حيز أو حيزين    ،الكونني

ولـذا  ، يلزم أن يكون كونه يف اآلن الثـاين جـزء مـن احلركـة والـسكون معـاً            ، إىل آخر يف اآلن الثالث    
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: )١(فإن قيل .¼يف آنني يف مكانني، والسكون كونان يف آنني يف مكان واحد
 يكون جيوز أن ال يكون مسبوقاً بكون آخر أصالً، كما يف آن احلدوث فال

قلنا .كاً كما ال يكون ساكناًمتحر :انا، هذا املنع ال يضرفيه من تسليم ِلم 
على أنّ، عىاملدالكالم يف األجسام اليت تعد دت دت فيها األكوان وجتد
ا حدوثهما فألما من األعراض وهي غري وأم .يها األعصار واألزمانعل
 االنتقال من حال إىل حال تقتضي ا فيها منم ماهية احلركة ِلوألنّ.)٢(باقية

املسبوقيت حركة فهي على ال كلّوألنّ؛ ة تنافيهاة بالغري واألزليوعدم  )٣(يقض
 جسم فهو قابل  كلّ، ألنّ)٤( سكون فهو جائز الزوالاالستقرار، وكلّ
مة ا املقدوأم . ما جيوز عدمه ميتنع قدمهوقد عرفت أنّ .للحركة بالضرورة

                                                

والـسكون  ،  ليعلم أنّ احلركة كون أول يف مكان ثانٍ   ¼إخل... فإن كان مسبوقاً  ½: وجهه الشارح بقوله  
  ١٢. كون ثاٍن يف مكان أول

فعلـى هـذا    ، تقريره علـى وجـه املنـع والـنقض        : أحدمها،  هذا السؤال يقرر بوجهني    ]فإن قيل [: قوله  )١(
 منع ال يضر للمستدلّ؛ ألنّ املانع سلّم أصل أنه: أحدمها، ميكن للمجيب جوابان على قانون املناظرة

بل يف األجسام اليت ، واآلخر أنّ الكالم ليس يف اجلسم مطلقاً، وهو حدوث اجلسم واجلوهر، املدعى
  ١٢. تعددت فيها األكوان

 فيلـزم قيـام العـرض    ، بالبقـاء الـذي هـو عـرض         لكانـت متـصفةً     لو كانت باقيـةً    نه أل ]غري باقية [: قوله  )٢(
  ١٢. وهو ممتنع وإذا كانت غري باقية فال تكون قدميةً، بالعرض

  ١٢. وهو دليل على حدوث احلركة، يتقضى واحد منها ويتجدد آخر مثله:  أي]على التقضي[: قوله  )٣(
، إن قلـت جـوازه ال يـستلزم وقوعـه    ": اخليـايل "يف .  دليل على حدوث السكون   ]ائز الزوال ج[: قوله  )٤(

    وبـه  ، جوازه يستلزم سبق العدم؛ ألنّ القدم ينـايف العـدم مطلقـاً    : قلت، فيجوز أن يوجد سكون مستمر
  ١٢. يتم املقصود
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 ال خيلو عن احلادث لو ثبت يف األزل لزم ثبوت احلادث يف  ماالثانية فألنّ
على احنصار )١(ه ال دليلأن: لاألو :وهاهنا أحباث .األزل وهو حمال

ه ميتنع وجود ممكن يقوم بذاته وال األعيان يف اجلواهر واألجسام، وأن
يكون متحيرا الفالسفةياليت  )٢(دةزاً أصالً، كالعقول والنفوس ا قول، 
عى حدوث ما ثبت وجوده من املمكنات، وهو  املدأنّ: )٣(واجلواب

ألنَّ أدلّ؛زة واألعراضاألعيان املتحي رة وجود اعلى ما  )٤(ةدات غري تام
بيعلى حدوث مجيع  ما ذكر ال يدلّأنّ: )٥(الثاين، التن يف املطو 

ه،  إذ منها ما اليدرك باملشاهدة حدوثه وال حدوث أضداد؛األعراض
، األشكال واالمتدادات وكاألعراض القائمة بالسموات من األضواء

                                                
وال دليل على أنـه ميتنـع       ، امدليل يدلّ على احنصار األعيان يف اجلواهر واألجس       :  أي ]ال دليل [: قوله  )١(

  ١٢. فال يصح حصر األعيان يف اجلواهر واألجسام، وجود ممكن يقوم بذاته وال يكون متحيزاً أصالً
فيمتـاز عنـه بقيـد    ،  واالستدالل بأنّ ارد يشاركه الباري تعاىل يف التجـرد        ]النفوس اردة [: قوله  )٢(

لـيس بـشيء؛ إذ االشـتراك يف    ،  به االشـتراك وِممـا بـه االمتيـاز       فيلزم تركيب الباري سبحانه ِمما    ، آخر
             ن عـدميـه جيـوز أن ميتـاز بتعـية ال يستلزم التركيب على أنما السلبيكمـا هـو مـذهب    ، العوارض سي

  .بزيادة" خ "١٢. املتكلّمني
ه وتعـاىل   جواب على حترير املدعى حاصـله أنّ املقـصود إثبـات الواجـب سـبحان        ]واجلواب[: قوله  )٣(

  ١٢. وحدوث ماثبت وجوده يكفي هلذا املقصود وهو املدعى، وتوحيده وصفاته
  .التقاطاً" خ "١٢. منها ما سبق آنفاً،  كما أنّ أدلّة نفيها كذلك غري تامة]غري تامة[: قوله  )٤(
هنـا إثبـات    تقريـره أنّ املطلـوب ها     ¼ إخل... مـا األعـراض فبعـضها     أ½:  إيراد علـى قولـه     ]الثاين[: قوله  )٥(

والدليل الـسابق الينتـهض إالّ   ، فال بد من إثبات حدوث مجيع األعراض ، العامل جبميع أجزائه   حدوث
  ١٢. على إثبات حدوث ما شوهد من األعراض حدوثه وأدرك عدمه
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 حدوث األعيان يستدعي  ألنّ؛ بالغرض هذا غري خملّأنّ: )١(واجلواب
 األزل ليس أنّ: )٢(الثالث،  احدوث األعراض، ضرورة أا ال تقوم إالّ

 يلزم من وجود اجلسم فيها وجود احلوادث حىتعبارة عن حالة خمصوصة 
ة أو عن استمرار الوجود يف أزمنة ليها، بل هو عبارة عن عدم األوفي
غري متناهية يف جانب املاضي )٣(رةمقد. ومعىن أزليه ة احلركات احلادثة أن

 وقبلها حركة أخرى ال إىل بداية، وهذا هو مذهب ما من حركة إالّ
منا ات احلركة بقدمي، وإه ال شيء من جزئيمون أنالفالسفة، وهم يسلّ

إالّ يف ضمن  )٤(ه ال وجود للمطلقأن: واجلواب الكالم يف احلركة املطلقة
                                                

،  حاصله أنّ دليـل حـدوث احلركـة والـسكون يـدلّ علـى حـدوث األعيـان كلّهـا                  ]واجلواب[: قوله  )١(
فعدم إدراك حـدوث بعـض األعـراض ال خيـلّ      ، لزم حدوث األعراض القائمة ا    وحدوث األعيان يست  

  ١٢. باملقصود
ما ال خيلو عن احلـادث لـو ثبـت يف األزل لـزم ثبـوت احلـادث يف                 ½:  إيراد على قوله   ]الثالث[: قوله  )٢(

دايـة  بل عبـارة عـن عـدم ب    ، حاصله أنّ األزلية ليست عبارة عن كونه يف وقت أو حالة خاصة           ، ¼األزل
أو عـن اسـتمراره وسـيالنه يف أزمنـة غـري متناهيـة ماضـية، وهـذا خمـتص                ، وجوده ثابتاً كان أو زمانياً    

فال يلزم حبدوث كـلّ     ، بالزماينّ كاحلركات والفلكيات، واألزلية يف احلركات أزلية تعاقبية ال قرارية         
. ل يف ضمن هـذه الوجـودات احلادثـة   ووجودها سيا، حركة عدم أزليتها وال عدم أزلية طبعية احلركة   

  ".نظم الفرائد "١٢
وانقـسامه إىل األزمنـة     ، ا وصف األزمنة باملقـدرة؛ ألنّ الزمـان أمـر واحـد مـستمر              إمن ]مقدرة[: قوله  )٣(

نرباس "١٢. أمرفرضي."  
لوجود وهي ال توجـد بـا     ، احلركة املطلقة؛ إذ هي ماهية كلّية     :  أي ]إخل... ال وجود للمطلق  [: قوله  )٤(

األصلي ا، العيينا١٢. إالّ يف جزئي  
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: )٢(الرابع، ات من اجلزئيقدم املطلق مع حدوث كلّ )١(ر، فال يتصوزئياجل
ه لو كان كلّأنألنّ؛ز لزم عدم تناهي األجسام جسم يف حي ز هو  احلي

 ،من احملويالباطن من احلاوي املماس للسطح الظاهر  )٣(السطح
الذي يشغله  )٤(ممني هو الفراغ املتوهز عند املتكلّ احليأنّ: واجلواب
  العامل حمدث، ومعلوم أنّأنّ )٦(ا ثبتمولَ، نفذ فيه أبعادهتو )٥(اجلسم

احملدث ال بد٧(ح أحد طريف املمكن له من حمدث، ضرورة امتناع ترج( 
له حمدثاًح، ثبت أنّمن غري مرج .  

                                                

وال يـرد عليـه   ، ال يتصور قدم ماهية احلركة مع حدوث جزئياا:  أى ]إخل... فال يتصور [: قوله  )١(
، البدايـة : فيأخذ حكـم ذلـك اجلزئـي أعـين        ، بأنّ املطلق كما يوجد يف ضمن كلّ جزئي له بداية         

: فيأخذ ذا االعتبـار حكمهـا أعـين    ، اليت ليست هلا بداية   كذلك يوجد يف ضمن مجيع اجلزئيات       
فـإنّ عـدم تنـاهي احلركـات باطـل بـالتطبيق         ، وحينئذ ال يلزم حدوث مطلق احلركة     ، عدم البداية 

  ١٢. وغريه من الرباهني
حاصـله أنـه لـو    ، فألنّ اجلسم أو اجلوهر ال خيلو عن الكـون يف احليـز        :  رد على قوله   ]الرابع[: قوله  )٢(

ان كلّ جسم يف حيز لزم عدم تناهي األجـسام؛ ألنّ احليـز عبـارة عـن الـسطح البـاطن مـن اجلـسم            ك
احلاوي املماس للسطح الظاهر من اجلسم احملوي ،١٢. والالزم باطل بالتطبيق والسلّمي  

  ١٢.  هذا مبين على مذهب املشائية]إخل... احليز هو السطح[: قوله  )٣(
ا قيـد  وإمنـ ، وهـو معـدوم يف احلقيقـة   ، راغاخلـالء الـذي يتـوهم أنـه فـ         :  أي ]وهمالفراغ املت [: قوله  )٤(

وعلى هذا ال يلزم عدم تنـاهي األجـسام؛ ألنّ   ، باملتوهم؛ ألنّ الفراغ املوجود ليس مذهب املتكلّمني 
  ١٢. الفراغ املتوهم ليس جبسم وال مستلزم له

  "خ "١٢. وإالّ فهو ما يشغله اجلسم أو اجلوهر، م يف األجسام خصه بالذكر؛ ألنّ الكال]يشغله اجلسم[: قوله  )٥(
، ومعلوم أنّ وجوده ليس بذاته، لَما ثبت بالدليل أنّ العامل حادث مسبوق بالعدم:  أي]لَما ثبت [: قوله  )٦(

  ١٢. فال بد له من مرجح يرجح أحد اجلانبني على اآلخر، ويستوي يف العقل وجوده وعدمه
  ١٢. الوجود والعدم] يف املمكنطر[: قوله  )٧(



 

 

الوجود الذي ) ١( الذات الواجب:أي )واحملدث للعامل هو اهللا تعاىل(      
 إذ لو كان جائز ؛)٣(، وال حيتاج إىل شيء أصالً)٢(يكون وجوده من ذاته

للعامل ومبدأ له، مع ) ٥(لكان من مجلة العامل، فلم يصلح حمدثاً )٤(الوجود
ما ) ٧(، وقريب من هذاعلى وجود له) ٦( العالَم اسم جلميع ما يصلح علماًأنّ
 إذ لو كان ممكناً ؛ أن يكون واجباً مبدأ املمكنات بأسرها ال بدإنّ: يقال

 هذا دليل أنّ) ٨(موقد يتوه ،مجلة املمكنات، فلم يكن مبدء هلالكان من 
                                                

ا مدلولـه الـذات   ب الوجود؛ ألنّ االسـم الـشريف إمنـ       الواج:  مل يقل أي   ]الذات الواجب : أي[: قوله  )١(
  ".ابن عرس "١٢. املتعالية ال املفهوم

  ١٢. ذاته مستقلّة يف وجوده:  أي]وجوده من ذاته[: قوله  )٢(
ال يف ذاتــه وال يف صــفاته؛ إذ ، ال حيتــاج إىل شــيء منفـصل عــن ذاتــه :  أي]إىل شــيء أصــالً[: قولـه   )٣(

  ١٢. احملتاج هو املمكن
فال يرد بأنّ الصفات اإلهلية ِمما ، ين املغاير للواجب اجلائز املبا  ¼اجلائز½ أراد بـ  ]جائز الوجود [: قوله  )٤(

  ١٢. وليست من مجلة العامل، جيوز وجوده
مل يـصلح حمـدثاً   ½:  ألنه يلـزم كونـه علّـة لنفـسه يف بعـض احلواشـي قولـه        ]فلم يصلح حمِدثاً  [: قوله  )٥(

 ¼أو مبـدأ لـه  ½: وقولـه ، اء إشارة إىل مذهب أهل احلق من استناد كلّ احملدثات إليه تعاىل ابتـد       ¼للعامل
 ينتهي إليـه تعـاىل، والتلخـيص    حىت، إشارة إىل مذهب الفالسفة من استناد املمكنات بعضها إىل بعض         

  ١٢. أنه لو كان جائز الوجود مل يصلح أن يكون صانعاً للعامل على املذهبني
فال يكون ، ال يدلّ على نفسهوالشيء ، عالمة ودليالً على وجود املبدأ له:  أي]ما يصلح علماً[ :قوله  )٦(

  ."خيايل" ١٢. مبدأ ومدلوالً؛ إذ ال يكون حينئذ من العامل فيلزم التناقض
واملـراد أنّ  ، ¼لو كان جـائز الوجـود لكـان مـن مجلـة العـامل          ½: من قولنا :  أي ]قريب من هذا  [: قوله  )٧(

  "ن "١٢. انإالّ أنّ األول بطريق احلدوث والثاين بطريق اإلمك، حاصل الدليلني واحد
وهـو  " املواقـف "ليت شعري كيف نسب هذا التوهم بعض احملشني إىل صـاحب    ] قد يتوهم [: قوله  )٨(

  ا يتم هذا الوجه إذاإمن½: إالّ أنه قال فيما بعد، بل قد صرح بأنّ هذا الوجه خمتص بالتسلسل، برئ منه
      Å 
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على وجود الصانع من غري افتقار إىل إبطال التسلسل، وليس كذلك، بل 
 سلسلة ب لو ترتأنه وهو لتسلسلة بطالن اإىل أحد أدلّ) ١(هو إشارة

كون ية، وهي ال جيوز أن املمكنات ال إىل ايٍة الحتاجت إىل علّ
، بل )٤(ة لنفسه ولعللهعلّ) ٣(وال بعضها، الستحالة كون الشيء) ٢(نفسها

ة برهان ومن مشهور األدلّ ،كون واجباً فتنقطع السلسلةيخارجاً عنها، ف
 قبله ِممانهاية مجلة والألخري إىل غري فرض من املعلول انالتطبيق، وهو أن 

بأن اجلملتني ) ٧(قطبن ثُم، )٦(مثالً إىل غري النهاية مجلة أخرى )٥(بواحد
                                                

  ١٢. ¼وإالّ  لزم الدورأثبتنا الواجب الوجود بطريق ال حيتاج فيه إىل إبطال التسلسل 
 ثبـت االفتقـار إن   إمنـا و،  فيه حبث؛ ألنّ اإلشارة إىل دليل بطالنه ليس افتقاراً له       ]بل هو إشارة  [: قوله  )١(

  "ر "١٢. وليس كذلك، لو أخذ بطالنه مقدمة للدليل على وجود الصانع
  ١٢. نفس سلسلة املمكنات:  أي]نفسها[: قوله  )٢(
لو كان علّة جمموع السلسلة هي جممـوع السلـسلة لـزم    :  أي]إخل... لشيءالستحالة كون ا [: قوله  )٣(

ولو كان بعض السلسلة علّة ، وهذا حمال الستلزامه تقدم الشي على نفسه، أن يكون الشيء علّة لنفسه
أمـا األول فـألنّ هـذا الـبعض داخـل يف      ، موع السلسلة لـزم أن يكـون الـشيء علّـة لنفـسه وِلعللـه          

  "ن "١٢. ما الثاين فألنّ هذا البعض علّة ِلما سواه من السلسلةوأ، اموع
األلف أيضاً ممكـن  : ثُم نقول،  مثالً نفرض أنّ األلف علّة للباء واجليم والدال وهلم جراً   ]ِلعلله[: قوله  )٤(

كون الباء فيلزم أن ي، وهو الباء مثالً، فيجب أن يكون علّته بعض ما عداه من السلسة، ال بد له من علّة 
  "ن "١٢. علّة لأللف الذي هو علّة للباء

  ١٢. كاحلادث اليومي، من املعلول الذي هو علّة للمعلول األخري:  أي]ِمما قبله بواحد[: قوله  )٥(
  ١٢.  حبيث يكون اجلملة األوىل كالً واجلملة الثانية جزء]مجلة أخرى[: قوله  )٦(

ال باحلركـة وال بإيقـاع      ، بـة بة بـإزاء املرت   معىن التطبيق إيقاع املرت   : ن حس  قال املالّ  ]طبقنثُم  [ :قوله  )٧(
،  سلسلة الكلّ مبدأ: بأنّ يف السلسلة األوىل أعين، بل بأن حيكم العقل حكماً صحيحاً واقعياً      ، احملاذاة

      Å 
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ل من اجلملة الثانية، والثاين ل من اجلملة األوىل بإزاء األوعل األوجن
اًبالثاين وهلمواحد من األوىل واحد من الثانية، فإن كان بإزاء كلّ جر ، 

 ما ال وهو حمال، وإن مل يكن فقد وجد يف األوىل) ١( الناقص كالزائدكان
 ويلزم منه تناهي ىوتناه) ٢(يوجد بإزائه شيء من الثانية فتنقطع الثانية

در والزائد على املتناهي بق  بقدر متناه،ا ال تزيد على الثانية إالّ ألّ؛األوىل
 يكون فيما دخل حتت إمنا) ٣(وهذا التطبيق ،متناه يكون متناهياً بالضرورة

ال يرد  ف،)٥(ه ينقطع بانقطاع الوهم دون ما هو ومهي حمض، فإن)٤(الوجود
طبق مجلتان إحدامها من الواحد ال إىل اية، تالنقض مبراتب العدد، بأن 

                                                

وهكـذا حيكـم  العقـل بتعـيني  املراتـب بـسبب           ¼ ج½: أعـين ،   كما يف سلسلة  اجلزء مبدأ      ¼أ½: أعين
  ١٢. تيبالتر

يلــزم مــساواة الكــلّ و اجلــزء وهــو حمــال؛ إذ يلــزم حينئــذ اجتمــاع  :  أي]النــاقص كالزائــد[ :قولــه  )١(
  ١٢.للمالّ حسن، "السلّم"السالبة اجلزئية و املوجبة الكلّية، والتفصيل يف شرح  ،النقيضني

طعـة للـزم قلـب    ا لـو كانـت سلـسلة اجلـزء منق       سلـسلة اجلـزء؛ ألـ     :  أي ]فتنقطع الثانية [ :قوله  )٢(
  ١٢. املوضوع

ــق جيــري يف مراتــب العــدد  :  جــواب ســؤال مقــدر تقريــره]وهــذا التطبيــق[: قولــه  )٣( أنّ برهــان التطبي
  ١٢. ا غري متناهيةمع أ، ات اهللا تعاىل ومقدوراتهومعلوم

و أ، الوجود اخلارجي سـواء كـان وجـوده جمتمعـاً مرتبـاً أو غـري مرتـب                :  أي ]حتت الوجود [: قوله  )٤(
 ١٢. وأما عند احلكماء فال جيري إالّ يف املوجودات اتمعـة املترتبـة     ، متعاقباً هذا عند املتكلّمني   

  "ع ح"
أمـا األمـور   ،  توضيحه أنه ال بد يف جريان التطبيق من حتقّق آحـاد السلـسلتني        ]بانقطاع الوهم [: قوله  )٥(

     ة فال وجود هلا يف اخلارج وال يف الذهن؛ ألنالً  االعتبارياية لـه مفـص ه ال يقدر على استحضار ما ال ،
  "ن "١٢. فال جيري التطبيق إالّ يف ما استحضره الوهم
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  ومقدوراته، فإنّ تعاىل من االثنني ال إىل اية، وال مبعلومات اهللا:والثانية
ال تناهي ) ٢( معىن وذلك ألنّ؛نية مع ال تناهيهمامن الثا) ١(األوىل أكثر

ر فوقه ا ال تنتهي إىل حد ال يتصوعداد واملعلومات واملقدورات أّاأل
 )الواحد( .ه حمال الوجود فإنيف ما ال اية له يدخل آخر، ال مبعىن أنّ

ال ميكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود وصانع العامل واحد، ) ٣( أنّ:يعين
) ٤(مني برهان التمانعواملشهور يف ذلك بني املتكلّ ،لى ذات واحدة عإالّ

: األنبياء[ ﴾لَفَسدتا اللَّه ِإالّ آِلهةٌ ِفيِهما كَانَ لَو﴿: املشار إليه بقوله تعاىل
ألمكن بينهما متانع بأن يريد أحدمها ) ٥(ان لو أمكن إٰهلأنه: وتقريره .]٢٢

ق  منهما يف نفسه أمر ممكن، وكذا تعلّ كال؛ ألنحركة زيد واآلخر سكونه
                                                

فإنّ علمه تعاىل يتعلّق بذاتـه وهـي    ، املعلومات أكثر من املقدورات   :  أي ]إخل... األوىل أكثر [: قوله  )١(
  ١٢. وهكذا يتعلّق باحملاالت مع أّا غري مقدورة، غري مقدورة

ولـيس املوجـود   ،  توضيحه أنّ التناهي وعدمه فرع الوجود ولو ذهناً       ]إخل... وذلك ألنّ معىن  [: قوله  )٢(
معناه عدم االنتـهاء  ، إّا غري متناهية : وما يقال ، من األعداد واملعلومات واملقدورات إالّ قدراً متناهياً      

  ."خيايل" ١٢. تناهيةإىل حد ال مزيد عليه، وخالصته أّا لو وجدت بأسرها لكانت غري م
فمعـىن الواحـد عـدم    ،  قد سبق أنّ صانع العـامل هـو الـذات الواجـب الوجـود            ]إخل... يعين أنّ [: قوله  )٣(

  ١٢. ¼إخل... وال ميكن أن يصدق½: وإليه أشار بقوله، اشتراك مفهوم الواجب الوجود بني اثنني
مانع؛ ألنه يبين فيه متانع اآلهلـة عـن األلوهيـة،     مسي به؛ ألنه مبين على فرض الت]برهان التمانع [: قوله  )٤(

، هذا الربهان ال مينع صدق مفهوم الواجب على األكثر إالّ إذا ثبت مالزمـة الوجـوب والـصانعية          : قيل
وقد لـزم   ، وإمكاا ملزوم إلمكان التمانع امللزوم للمحال     ، إمكان الصانعية الزم لذات الواجب    : قلت

  ".نظم الفرائد "١٢. االًمن فرض التعدد فيكون حم
فال يرد احتمـال أن يكـون   ، صانعان قادران على الكمال بالفعل أو بالقوة:  أي ]انلو أمكن إهلٰ  : [قوله  )٥(

  ."خيايل" ١٢. أحد الواجبني صانعاً قادراً واآلخر خبالفه



 

 

، بل بني املرادين، )١( بني اإلرادتني إذ ال تضاد؛ يف نفسه منهمااإلرادة بكلّ
ا أن حيصل األمرانوحينئذ إم،فيلزم عجز أحدمها ،ان أو ال فيجتمع الضد 

د مستلزم  فيه من شائبة االحتياج، فالتعدِلما) ٢(وهو أمارة احلدوث واإلمكان
 إنّ: هذا تفصيل ما يقال ،يكون حماالًمكان التمانع املستلزم للمحال، فإل

أحدمها إن مل يقدر على خمالفة اآلخر لزم عجزه، وإن قدر لزم عجز 
فقا من غري متانع أو أن ه جيوز أن يتإن: )٣(ومبا ذكرنا يندفع ما يقال .اآلخر

ال، أو أن ميتنع  الستلزامها احملةواملخالفة غري ممكن) ٤(تكون املمانعة
 ه قولواعلم أنّ .اإلرادتني كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معاً )٥(اجتماع
، )٦(ةة إقناعي حج]٢٢: األنبياء[﴾لَفَسدتا اللَّه ِإالَّ آِلهةٌ ِفيِهما كَانَ لَو﴿: تعاىل

                                                

نعـم  .  املريـدان  وهـو ، إرادة احلركـة والـسكون لتعـدد حملّهمـا        :  أي ]ال تضاد بني اإلرادتـني    [: قوله  )١(
خبالف ،  امتنع اجتماعهما فيه   حىتبل املرادين   ، متعلّقهما وهو زيد واحد، لكنه ليس مبحلّ اإلرادتني       

  "ر "١٢. ما متضادان التحاد احمللّفإ، يت الواحد للضدينإراد
تعـاىل  دليلهما؛ إذ يلزمه االحتيـاج وهـو نقـص يـستحيل عليـه             :  أي ]أمارة احلدوث واإلمكان  [: قوله  )٢(

خيايل" ١٢. باإلمجاع القطعي".  
 ألنّ جواز االتفاق ال ينايف ؛¼ألمكن بينهما متانع½:  دفع هذا املنع بقوله]إخل... يندفع ما يقال[: قوله  )٣(

  ١٢. وإمكانه يكفي إلثبات املطلوب بال حاجة إىل الوقوع، إمكان التمانع
  ١٢. ¼ألنّ كال منهما يف نفسه أمر ممكن½:  دفعه بقوله]إخل... أو أن تكون املمانعة[: قوله  )٤(
 فـال يكـون اجتماعهمـا    ،¼ال تـضاد بـني اإلرادتـني   ½:  دفعه بقولـه ]إخل... أو أن ميتنع اجتماع [: قوله  )٥(

  ١٢. حماالً
املعتقـد  " قـدس اهللا سـره يف      فضل الرسول القادري البدايوينّ    قال سيدنا الشاه     ]حجة إقناعية [: قوله  )٦(

 اللَّـه  ِإالَّ َآِلهـةٌ  ِفيِهمـا  كَـانَ  لَـو ﴿: استدلّ مجيع املـتكلّمني بقولـه تعـاىل       ": كنـز الفوائد "عن  ، "املنتقد
واتفقـوا  ، مسوهـا برهـان التمـانع   : وأخذوا منها دليلني إشارة وعبارة، واألول ، ]٢٢: األنبياء[﴾لَفَسدتا
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واملالزمة عاديجارية ) ٢( العادة، فإنّ)١(اتة، على ما هو الالئق باخلطابي
: د احلاكم، على ما أشري إليه بقوله تعاىلوجود التمانع والتغالب عند تعدب
فإن أريد الفساد ) ٣(وإالّ ،]٩١: املؤمنون[ ﴾بعٍض علَى بعضهم ولَعالَ﴿

) ٤(د ال يستلزمهد التعدخروجهما عن هذا النظام املشاهد فمجر: بالفعل أي

                                                

  ه قطعيوالثاين، على أن : عادي ـاً كالـسعد ومـن وافقـه     ،واختلفوا فيه، خطايبفمنهم من جعلـه إقناعي  ،
يريد أنّ : وقال العالّمة عبد العزيز الفرهاري. انتهى، إنه قطعي كابن اهلمام ومن سايره  : ومنهم من قال  

      يا الربهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من ظاهرها إىل باطنـها    ، الدليل الذي يفيده لفظ هذه اآلية ظنأم
ه يقنع به من ال حيتمل كلفة الربهانإمناو، فقطعياً؛ ألنإقناعي يى الدليل الظن١٢.  يسم  

باألدلّة اليت يقصد ا تـسليم الـسامعني للمـدعى علـى حـسب الظـن               :  أي ]الالئق باخلطابيات [ :قوله  )١(
  "ن "١٢. الغالب

ألنّ العادة املستمرة   ": املعتقد " رمحه اهللا يف    فضل الرسول البدايوين    قال العالّمة  ]فإنّ العادة [: قوله  )٢(
اليت مل يعهد قطّ اختالهلا يف ملكني مقتدرين يف مدينة واحدة عدم اإلقامة على موافقـة كـلّ لآلخـر يف             

واإللـه يوصـف   ، نيفكيف بإٰهل، بل تأىب نفس كلّ وتطلب االنفراد باململكة والقهر، كلّ جليل وحقري 
 االنفراد بامللك والعلـو علـى اآلخـر كمـا أخـرب سـبحانه         كيف ال يطلب لنفسه   ، بأقصى غايات التكبر  

والعلوم العاديـة كـالعلم حـال الغيبـة عـن جبـل             ]. ٩١: املؤمنون[﴾بعٍض علَى بعضهم ولَعالَ﴿: بقوله
    ه اآلن حجر داخلة يف العلم القطعيات من أقـسام الربهـان يعلمـه املبتـدي    . عهدناه حجراً أنوالتجربي ،

رض غريها بفرض خرق العادة؛ إذ هو اجلزم املطابق للواقع واملوجب له العـادة القاضـية          وإن أمكن ف  
وهي هاهنا ثابتة ونسي من قال غري هذا أنه مل يؤخذ يف مفهوم العلم القطعي ، اليت مل يوجد قطّ خرمها

ه مل وإن كـان نقيـض  . بل املاخوذ جمرد اجلزم عـن موجـب بـأنّ اآلخـر هـو الواقـع      ، استحالة النقيض 
  . ملخصاً ١٢. وذا ظهر أنّ اآلية حجة برهانية حتقيقية ال إقناعية. يستحل وقوعه

  ١٢. بل قطعية وعقلية، وإن مل تكن احلجة إقناعية واملالزمة عادية:  أي]وإالّ[:قوله  )٣(
حتقّـق التخـالف و    يلـزم مـن   إمنـا بل ، جمرد التعدد ال يستلزم الفساد بالفعل   :  أي ]ال يستلزمه [: قوله  )٤(

  .و جمرد التعدد ال يستلزم التخالف، التمانع
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إمكان الفساد فال دليل على فاق على هذا النظام، وإن أريدجلواز االت 
ا النظام، فيكون ورفع هذ )٢( السموات، بل النصوص شاهدة بطي)١(انتفائه

ما، ا عدم تكوة واملراد بفسادمهاملالزمة قطعي: ال يقال ،ممكناً ال حمالة
، فلم  كلّهاصانعان ألمكن بينهما متانع يف األفعال) ٣( لو فرضأنهمبعىن 
إمكان التمانع ال : ا نقولألن ؛م يوجد مصنوع أحدمها صانعاً، فلنيك

 أنه، على )٤(د الصانع، وهو ال يستلزم انتفاء املصنوع عدم تعديستلزم إالّ
انتفاء الالزم إن أريد ن بالفعل، ومنع منع املالزمة إن أريد عدم التكو) ٥(يرد

فاء انتفاء الثاين يف املاضي بسبب انت ¼لو½مقتضى كلمة : فإن قيل ،باإلمكان
                                                

لكنـا ال نـسلّم بطـالن    ، إن أريـد إمكـان الفـساد فنـسلّم املالزمـة      :  أي ]ال دليـل علـى انتفائـه      [: قوله  )١(
  ١٢. التايل

وغريه ] ١٠٤: األنبياء[﴾بِللْكُت السِجلِّ كَطَي السماَء نطِْوي يوم﴿:  قال تعاىل]بطي السموات[: قوله  )٢(
  ١٢. من اآلية

تقرير برهان التمـانع أنـه لـو تعـدد     :  إشارة إىل إثبات املالزمة يعين ]إخل... مبعىن أنه لو فرض   [: قوله  )٣(
، أو بكـلّ منـهما أو بأحـدمها   ، اآلهلة مل يتكون السماء واألرض؛ ألنّ تكوما إما مبجموع القـدرتني          

  "ر "١٢. والكلّ باطل
 هـذا اجلـواب مـبين علـى أنّ الظـاهر املتبـادر عـدم التكـون          ]وهو ال يستلزم انتفاء املصنوع    [: قوله  )٤(

فـإنّ إمكـان التمـانع ال يـستلزم     ، أنا النسلّم أنّ إمكان التمانع يستلزم عدم تكوما بالفعل : أي، بالفعل
  ١٢. وقوعه فيجوز أن يوجد بإرادة أحدمها قبل وقوعه

إن أردتم بلزوم عدم التكـون عـدم التكـون بالفعـل فيمنـع            :  معىن العالوة أن يقال    ]ه يرد على أن [: قوله  )٥(
وإن أردتم ، فيجوز أن يوجد بإرادة أحدمها قبل وقوعه    ، فإنّ املستلزم له الوقوع ال اإلمكان      ،املالزمة

التكـون، لكـن ال   فإنّ إمكان التمانع يـستلزم إمكـان عـدم    ، به عدم التكون باإلمكان فاملالزمة مسلّمة     
  ".حاشية عبد احلكيم "١٢. بل ال بد له من دليل، نسلّم بطالن الالزم



 

 

انتفاء الفساد يف الزمان املاضي  الداللة على أنّإالّ) ١(ل، فال يفيداألو 
حبسب أصل اللغة، لكن قد تستعمل ) ٢( هذانعم: قلنا ،دبسبب انتفاء التعد

على تعيني ) ٣(لالستدالل بانتفاء اجلزاء على انتفاء الشرط من غري داللة
من هذا ) ٤(ر، واآليةن غري متغيلو كان العامل قدمياً لكا: زمان، كما يف قولنا

أحد االستعمالني بآخر، فيقع ) ٥(وقد يشتبه على بعض األذهان القبيل،
  إذ الواجب ال يكون إالّ؛مبا علم التزاماً) ٦(هذا تصريح )القدمي( .اخلبط

                                                

انتفـاء التعـدد وانتفـاء الفـساد أمـرين مقـررين       :  فيلـزم أن يكـون ِكـال االنتفـائني أي        ]فال يفيـد  [: قوله  )١(
اء الفـساد بانتفـاء   أنّ انتفـ :  عليهمـا تعليـل الثـاين بـاألول أي    ¼لو½لكن قصد بإدخال   ، معلومني للسامع 

مع أنّ املقـصود مـن االسـتدالل بيـان حتقّـق انتفـاء األول حبـسب مجيـع                ، التعدد يف الزمان املاضي   
  ١٢. هذا ملخص ما يف احلاشية، بدليل حتقّق انتفاء الثاين، األزمنة

د تـستعمل  لكـن قـ  ،  هو ما ذكـرت ¼لو½سلّمنا أنّ املعىن األصلي لكلمة      :  أي ]إخل... نعم هذا [: قوله  )٢(
  ١٢. فاندفع االعتراض األول، لالستدالل بانتفاء اجلزاء على انتفاء الشرط

  ١٢.  ذا يندفع االعتراض الثاين]إخل... من غري داللة[: قوله  )٣(
معىن قـول أهـل العربيـة أنـه يـستدلّ بامتنـاع       ": شرح التلخيص" قال الشارح يف     ]إخل... واآلية[: قوله  )٤(

وأما عنـد املنطقـيني   ،  الثاين من غري التفات إىل أنّ علّة انتفاء مضمون اجلزاء ما هياألول على امتناع 
، فعندهم للداللة على أنّ العلم بانتفاء الثاين علّة للعلم بانتفاء األول ضرورة انتفاء امللزوم بانتفاء الالزم     

 اللَّـه  ِإالَّ َآِلهـةٌ  ِفيِهما كَانَ لَو﴿: اىلمن غري التفات إىل أنّ علّة انتفاء اجلزاء يف اخلارج ما هي، وقوله تع 
  ١٢. وارد على هذه القاعدة] ٢٢: األنبياء[﴾لَفَسدتا

 أراد به ابن احلاجب حيث اعترض على كالم اجلمهور بأنّ األول سـبب           ]على بعض األذهان  [: قوله  )٥(
بل ، يكون للشيء أسباب متعددةوانتفاء السبب ال يدلّ على انتفاء املسبب جلواز أن        ، والثاين مسبب 
 فزعم ابن احلاجب أنّ املعىن  االنتفائي واالستداليلّ،  فهي المتناع األول المتناع الثاين، ألمر بالعكس

  ١٢. مع أنّ كال منهما معىن مستقلّ، واحد
  دث للعاملاحمل½: قد صرح املصنف هنا مبا علم يف السابق التزاماً من قوله:  أي]هذا تصريح[ :قوله  )٦(
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لكان ) ١( إذ لو كان حادثاً مسبوقاً بالعدم؛ ال ابتداء لوجوده:قدمياً، أي
 الواجب أنّ½ :يف كالم بعضهم) ٢( وقعحىت ضرورة، هوجوده من غري
 إمنااملفهومني، و للقطع بتغاير) ٣(ه ليس مبستقيم، لكن¼والقدمي مترادفان

 من  القدمي أعم بعضهم على أنّالكالم يف التساوي حبسب الصدق، فإنّ
ه ال يصدق  فإن، خبالف الواجب لصدقه على صفات الواجبالواجب

د  املستحيل تعدإمناد الصفات القدمية، وديف تع) ٤(عليها، وال استحالة
 محيد الدين ¼اإلمام½ـرين كويف كالم بعض املتأخ .الذوات القدمية

 واجب الوجود لذاته هو اهللا تعاىل  رمحه اهللا ومن تبعه تصريح بأنّيالضرير
 لو مل أنه ما هو قدمي فهو واجب لذاته ب كلّوا على أنّ، واستدلّ)٥(وصفاته

                                                

  ١٢. ¼هو اهللا تعاىل
فـإّم يـسمون مـا    ،  تفسري للحادث للتنبيه على أنّ مصطلح الفالسفة غري مـراد       ]مسبوقاً بالعدم [: قوله  )١(

  "ن "١٢. ولو كان غري مسبوق بالعدم، حيتاج يف وجوده إىل الغري حادثاً
بلغ اسـتلزام الوجـوب القـدم       :  أي ¼دمياًالواجب ال يكون إالّ ق    ½:  غاية لقوله  ]إخل...  وقع حىت[: قوله  )٢(

  "ن "١٢. إىل أن زعم بعضهم ترادفهما
وال خفـاء يف أنّ مفهـومي   ،  فإنّ مبىن التـرادف علـى االتحـاد يف املفهـوم          ]لكنه ليس مبستقيم  [: قوله  )٣(

 والقـدمي مـا ال يـسبق عليـه العـدم،     ، الواجب والقدمي متغايران؛ ألنّ الواجب ما يكون وجوده من ذاته   
قـدماء املـتكلّمني يريـدون بـالترادف     : ولعلّ هذا اخلالف يرجع إىل االصطالح، قال العالّمـة اخليـايلّ          

. فكلّ مؤمن مسلم وبالعكس، اإلميان واإلسالم من قبيل األمساء املترادفة": التبصرة"قال يف ، التساوي
  ١٢. ثُم بين لكلّ واحد منهما مفهوماً على حدة

للـزم  ، وهو أنه لو صدق القدمي علـى صـفات الواجـب    : جواب عما يقال  ]إخل... ةوال استحال [ :قوله  )٤(
  ١٢. تعدد القدماء

   واجبةفكيف تكون،  يرد على ظاهره أنّ كلّ صفة حمتاجة إىل موصوفها]هو اهللا تعاىل وصفاته[: قوله  )٥(
      Å 
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ص  خمصه إىل وجوديفذاته لكان جائز العدم يف نفسه، فيحتاج يكن واجباً ل
وجوده بإجياد شيء ) ١(ق ما يتعلّ إذ ال نعين باحملدث إالّ؛فيكون حمدثا

 الصفات لو كانت واجبة لذاا لكانت باقية بأنّ) ٢( اعترضواثُم ،آخر
اقية فيلزم قيام املعىن باملعىن فأجابوا بأنّ كلّ صفة فهي ب، والبقاء معىن

 القول يف غاية الصعوبة، فإنّ) ٤(وهذا كالم ،)٣(هو نفس تلك الصفةببقاء 
ينايف ) ٦(والقول بإمكان الصفات ،)٥(د الواجب لذاته مناف للتوحيدبتعد

                                                

أنّ ذاتـه تعـاىل   : مبعـىن واجبـة لـذات الواجـب تعـاىل       ، وجوابه أنّ املراد من كوا واجبة لذاا      . لذاا
وال شك أنّ الوجوب الذايتّ ذا املعىن ال ينايف احتياجهـا  . يف اقتضائها من غري احتياج إىل الغري       كافية

  . وحاشيتها"اخليايل" ملتقط من ١٢. إىل موصوفها
ء وهذه جهالة  هذا يدلّ على أنّ وجود الصفة القدمية ال يتعلّق بإجياد شي      ]إخل... إالّ ما يتعلّق  [ :قوله  )١(

مل يـصح حكمهــم بوجــوب  ، ¼كالمنـا يف القــدمي بالــذات والـصفة ليــست كــذلك  ½: وإن قــالوا، بينـة 
  ."خيايل" ١٢. الصفات

يـرد علـى   ،  ال خفاء يف أنّ هذا االعتراض كما يرد على القول بوجوب الـصفات            ]ثُم اعترضوا [" قوله  )٢(
  ١٢. القول بقدمها أيضاً

بل ،   يلزم قيام العرض بالعرضحىتالبقاء ليس أمراً موجوداً عارضاً :  أي ]صفةهو نفس تلك ال   [ :قوله  )٣(
فـإنّ بقائهـا   ، وذلك ليس بأمر زائد على الوجـود خبـالف األعـراض     ، البقاء عبارة عن استمرار الوجود    

  ١٢. غريها النفكاكه عنها حال احلدوث
وقول بعـض املـتكلّمني بـأنّ    ، ات واجبةكالم محيد الدين الضريري بأنّ الصف:  أي ]هذا كالم [: قوله  )٤(

  ١٢. واجب الوجود لذاته هو اهللا تعاىل ال صفاته
على تقدير كون الصفات واجبـة الوجـود لـذاا يلـزم     :  رد على الضريري يعين]مناٍف للتوحيد [ :قوله  )٥(

  ١٢. وهو مناٍف للتوحيد، القول بتعدد الواجب لذاته
بأنّ واجب الوجود لذاته هو : رد على بعض املتكلّمني، فإّم يقولون ]القول بإمكان الصفات[: قوله  )٦(

  ١٢. فيلزم أن تكون الصفات ممكنة، اهللا تعاىل ال صفاته
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ا قدمية بالزمان أّ) ١(، فإن زعموا¼ ممكن فهو حادث كلّبأنّ½ :قوهلم
مبعىن ،لذايتّة بالعدم وهذا ال ينايف احلدوث امبعىن عدم املسبوقي 

 االحتياج إىل ذات الواجب فهو قول مبا ذهب إليه الفالسفة من انقسام كلّ
لكثري من القواعد، ) ٢(، وفيه رفض والزماينّمن القدم واحلدوث إىل الذايتّ

 القادر العليم السميع احلي( . إن شاء اهللا تعاىلأيت هلذا زيادة حتقيقيوس
 حمدث العامل على هة العقل جازمة بأنّا بد ألنّ؛)الشائي املريد) ٣(البصري

املتقنة ) ٤(هذا النمط البديع والنظام احملكم، مع ما يشتمل عليه من األفعال
) ٥( أضدادهاوالنقوش املستحسنة ال يكون بدون هذه الصفات، على أنّ

                                                

لَمـا جيـوز أن تكـون الـصفات قدميـة بالزمـان          :  دفع دخل مقدر تقريـره أن يقـال        ]فإن زعموا [: قوله  )١(
ن الصفات؛ ألنه ال تنايف بني احلدوث الذايتّ والقدم فال يلزم الفساد على القول بإمكا، بالذات وحادثة
  ١٢. الزماينّ

 ألنّ القول بأنّ الصفات قدمية بالزمان وحادثـة بالـذات يـستلزم أن يقـال يف             ]إخل... فيه رفض [: قوله  )٢(
بأنّ العامل قدمي بالزمـان  : وهذا هو مقصود الفالسفة من العامل؛ ألنهم يقولون  ، العناصر وغريها كذلك  

االحتياج إىل ذات الواجب، وهذا رفض للقواعد : وحادث بالذات مبعىن، عدم املسبوقية بالعدم: عىنمب
  ١٢. اإلسالمية

كما أنه عليم بال دمـاغ وقلـب، قـال العالّمـة     ،  بال جارحة من احلدقة واألذن     ]السميع البصري [: قوله  )٣(
شـاا إدراك كـلّ     ، يـة قائمـة بالـذات     املراد بالسمع صـفة وجود    :  قدس سره  فضل الرسول البدايوين  

  ١٢. شاا إدراك كلّ مبصر وإن لطف، وبالبصر صفة وجودية قائمة بالذات، مسموع وإن خفي
املفعوالت؛ ألّـا الـيت يـشتملها العـامل، وأمـا نفـس األفعـال        :  يف بعض احلواشي أي ]األفعال[: قوله  )٤(

  ١٢" .م"تعلّقات القدرة عند غري القائل أو ، فعبارة عن تعلّقات التكوين عند القائل به
، أنه لو مل يتصف ذه الصفات لزم أن يتصف بأضـدادها :  دليل ثاٍن حاصله]على أنّ أضدادها [: قوله  )٥(

  ١٢. وكلّها نقائص تستحيل عليه تعاىل، وهي املوت والعجز واجلهل والصمم والعمى
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 ِمماا وبعضها ) ١(وأيضاً قد ورد الشرع  عنهاتعاىلنقائص جيب تنـزيه اهللا 
، )٣( فيها كالتوحيد بالشرعك التمسثبوت الشرع عليها فيصح) ٢(فال يتوقّ

ف ثبوت الشرع  يتوقِّمما) ٥(وكالمه وحنو ذلك) ٤(خبالف وجود الصانع
 فيكون مه يقو ال يقوم بذاته، بل يفتقر إىل حملّنه أل؛)ليس بعرض( .عليه
يلزم قيام البقاء معىن قائماً به، ف) ٦( لكان ميتنع بقاؤه وإالّنهوأل ؛ممكناً

زه تابع  حتي قيام العرض بالشيء معناه أنّ؛ ألنّاملعىن باملعىن وهو حمال
لتحيحىتز له بذاته زه، والعرض ال حتييتحي تهز غريه بتبعي، ٧(وهذا مبين (

ة يف  القيام معناه التبعي بقاء الشيء معىن زائد على وجوده، وأنّعلى أنّ
                                                

القــرآن واألحاديــث قــد نطقــت بثبــوت الــصفات أنّ :  دليــل ثالــث تقريــره]قــد ورد الــشرع[: قولــه  )١(
  ١٢. فاإلميان ا واجب، والعقل ال يستحيلها، املذكورة للواجب سبحانه

إنّ ثبـوت الـشرع   :  إشارة إىل جواب سؤال مقدر وهو أن يقـال       ]إخل... بعضها ِمما ال يتوقّف   [: قوله  )٢(
م أن يكون املعلول علّة لعلّته فيكون فيلز، فلو استدلّ بثبوت الشرع عليها، موقوف على تلك الصفات 

  "ر "١٢. دوراً
فيصح التمسك على كـون الواجـب واحـداً       ،  فإنه ِمما ال يتوقّف ثبوت الشرع عليه       ]كالتوحيد[: قوله  )٣(

١٢. بالدليل الشرعي  
ر وكالمـه بـاألم  ،  فإنّ معرفة الشرع موقوفة على معرفة وجـود الـصانع    ]خبالف وجود الصانع  [: قوله  )٤(

  ١٢. فاالستدالل عليها بالشرع دور، والنهي واخلرب
  ١٢.  كالعلم واإلرادة والقدرة]وحنو ذلك[: قوله  )٥(
  ١٢. وإن مل يكن البقاء ممتنعاً:  أي]وإالّ لكان[: قوله  )٦(
دليل بقـاء األعـراض مـبين علـى أنّ بقـاء الـشيء معـىن زائـد علـى                    :  أي ]إخل... هذا مبين [: قوله  )٧(

 يكـون عرضـاً وهـو    حـىت وعلى أنّ هذا الزائد أمر موجود يف نفـسه       : العالّمة اخليايلّ قال  . وجوده
  ١٢. ممنوع أيضاً



 

 

التحيالوجود تهتمرار الوجود وعدم زواله وحقيقاس) ١( البقاء أنّز، واحلق 
 أنه ¼مل يبقووجد ½: )٢(ومعىن قولنا .من حيث النسبة إىل الزمان الثاين

هو ) ٤( القيامومل يكن ثابتاً يف الزمان الثاين، وأنّ) ٣(حدث فلم يستمر وجوده
ا قائمة فإاالختصاص الناعت باملنعوت، كما يف اوصاف الباري تعاىل، 

انتفاء  وأنّعاىل وال تتحيز بطريق التبعية لتنـزيهه تعاىل عن التحيز بذات اهللا ت
د األمثال ليس بأبعد من ذلك  ومشاهدة بقائها بتجد، آنيف كلّ) ٥(األجسام
يف قيام العرض بالعرض بسرعة احلركة ) ٦(كهمنعم متس ،عراضيف األ

                                                
بل هـو نفـس اسـتمرار    ، أنّ البقاء ليس أمراً موجوداً زائداً على الوجود       :  يعين ]واحلق أنّ البقاء  [ :قوله  )١(

  ١٢. وبالنسبة إىل الزمان الثاين بقاء، إنّ الوجود بالنسبة إىل الزمان األول ابتداء:  يقالحىتالوجود 
لو كـان البقـاء عـني الوجـود لَمـا      :  جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال ]إخل... معىن قولنا [: قوله  )٢(

فدلّ على أنّ البقـاء   ، ¼وجد فلم يوجد  ½: كما مل يصح قوهلم   ،  فإنه تناقض  ¼وجد فلم يبق  ½: صح قوهلم 
ا صح١٢.  إثباته ونفيه معاًزائد على الوجود وإالّ لَم  

بل املثبت ،  حاصل اجلواب أنّ اإلثبات والنفي ليسا يف زمن واحد    ]حدث فلم يستمر وجوده   [ :قوله  )٣(
فـال تنـاقض أصـالً؛ إذ مل يتحقّـق     ، واملنفي هـو الوجـود يف الـزمن الثـاين    ، هو الوجود يف الزمن األول   
  ١٢.  شرطه وهو وحدة الزمان

بأنّ القيام ليس معناه التبعية يف التحيز، فإنه ال جيري يف صفات    ،  رد للمقدمة الثانية   ]وأنّ القيام [: قوله  )٤(
بل القيام هو التعلّق بني الشيئني حبيث أن يكون أحـدمها نعتـاً واآلخـر        ، اهللا تعاىل المتناع حتيزه تعاىل    

  ١٢. وهلذا االعتبار جاز قيام املعىن باملعىن، منعوتاً
وحاصله أنّ ما ذكروه استدالل يف مقابلة ،  هذا رد إمجايلّ لدليلهم]إخل... نتفاء األجساموأنّ ا[: قوله  )٥(

وعدم بقائها ليس بأبعد عند العقـل مـن       ، الضرورة؛ ألنّ أصحابنا جعلوا احلكم ببقاء األجسام ضرورياً       
  ."خيايل" ١٢. فبقائها ضروري أيضاً، عدم بقاء األعراض

  بأنّ احلركة اليت هي، متسكت الفالسفة على جواز قيام العرض بالعرض: أي] نعم متسكهم[: قوله  )٦(
      Å 
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 وأرعة هو سوآخر و ،نا شيء هو حركةههذ ليس إ؛ )١(ئها ليس بتامووبط
ى بالنسبة إىل بعض احلركات سريعة ، بل هنا حركة خمصوصة تسمؤبط

 ) ٣(ءو السرعة والبطتن أن ليستبي) ٢(وبالنسبة إىل البعض بطيئة، وذا
 .)٤(ة ال ختتلف باإلضافات إذ األنواع احلقيقي؛نوعني خمتلفني من احلركة

) وال جوهر( .)٥(ز، وذلك أمارة احلدوثب ومتحي متركّنه أل؛)وال جسم(
نه فأل؛ا عندناأمى اسم للجزء الذي ال يتجزاجلسم، ز وجزء من  وهو متحي

م وإن جعلوه امساً  فألّ؛ا عند الفالسفةوأم ،واهللا تعاىل متعال عن ذلك
للموجود ال يف موضوع جمرداً كان أو متحيمن أقسام ) ٦(هم جعلوهزاً لكن

                                                

  ١٢. فهذا قيام العرض بالعرض، ومها أيضاً من األعراض، من األعراض تتصف بالسرعة والبطوء
متــسك الفالســفة لــيس بتــام؛ إذ احلركــة والــسرعة أو البطــوء ليــسا أمــرين :  أي]لــيس بتــام[: قولــه  )١(

بـل املوجـود الـواقعي هاهنـا لـيس إالّ احلركـة        ، حبيث يقوم أحـدمها بـاألخر     ، رجموجودين يف اخلا  
، والسرعة والبطـوء أمـران اعتباريـان فتـسمى حركـة خمـصوصة بالنـسبة إىل بعـض احلركـات سـريعة           

  ١٢. ا الكالم يف وصف األعراض باألعراضإمن، وال شبهة يف جوازه، ض بطيئةوبالنسبة إىل البع
وبالقيـاس إىل أخـرى   ، مبا ذكرنا من أنّ حركة بالنسبة إىل بعض احلركات سريعة        :  أي ]وذا[: قوله  )٢(

  ١٢. بطيئة
  ١٢. إنّ السرعة والبطوء نوعان خمتلفان من احلركة:  رد ملن قال]ليست السرعة والبطوء[ :قوله  )٣(
  ١٢.  اإلضافيةال باألمور، اختالف األنواع احلقيقية بالذات:  أي]ال ختتلف باإلضافات[: قوله  )٤(
واالحتيـاج  ،  فإنّ اهللا تعاىل لو كان متركّباً لكان له أجزاء حيتـاج إليهـا             ]وذلك أمارة احلدوث  [: قوله  )٥(

  ١٢. وخاصة للممكن، ينايف معىن الوجوب الذايتّ
 لكنه بعد التحقيق يظهر أنه    ، ظاهر قول الفالسفة وإن كان يتناول الواجب      :  أي ]لكنهم جعلوه [: قوله  )٦(

م جعلـوا اجلـوهر مـن أقـسام     فـإ ،  تعاىل على اصطالحهم أيضاً    ال يصح إطالق اجلوهر على الواجب     
  ١٢. املمكن وأرادوا به املاهية املمكنة



 

 

اليت إذا وجدت كانت ال يف موضوع، ة املمكنة املمكن وأرادوا به املاهي
ماوأم القائم بذاته) ١(ا إذا أريد،ما ميتنع  واملوجود ال يف موضوع فإن

 مع تبادر الفهم ،على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك )٢(إطالقهما
 إىل إطالق اجلسم) ٤(والنصارى) ٣(مةهاب اسوذَ ،زب واملتحيإىل املركّ

كيف ف: فإن قيل ، الذي جيب تنـزيه اهللا تعاىل عنهعىنواجلوهر عليه بامل
  مل يرد به الشرع؟ِمما إطالق املوجود والواجب والقدمي وحنو ذلك صحي

والواجب تعاىل  اهللا إنّ: وقد يقال ،ة الشرعباإلمجاع وهو من أدلّ: قلنا
، واملوجود الزم للواجب، وإذا ورد الشرع )٥(والقدمي ألفاظ مترادفة

اسم بلغة فهو إذن بإطالق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى بإطالق 
  ............................................)٦(وما يالزم معناه، وفيه نظر

                                                
  ١٢. باجلسم واجلوهر:  أي]ما[: قوله  )١(
 من ال، امتناع امسي اجلسم واجلوهر على الواجب سبحانه:  أي]إخل...  ميتنع إطالقهماإمناف[: قوله  )٢(

وأمساء اهللا تعاىل توقيفيـة، وعلـى ذلـك     ، بل من حيث إنَّ الشرع مل يرد ما       ، حيث عدم صحة املعىن   
  .وال يصح إطالقهما على الواجب سبحانه، يتبادر الفهم من اجلسم واجلوهر إىل املركّب واملتحيز

 األجـسام جـالس علـى       هـو جـسم كـسائر     ½:  أمـا اـسمة فقـالوا      ]إخل... ذَهاب اـسمة  [: قوله  )٣(
ــ             ،¼العرش صـريح  " ومبثل قوهلم قال ابن تيمية الذي أضلّه اهللا تعاىل على علم، نصه يف كتابه املسمى ب

  .¼ألنّ احلي القيوم يتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع ويقوم وجيلس إذا شاء½": املعقول
األب واالبـن وروح القـدس العيـاذ        هو جوهر منقسم إىل ثالثة أجزاء،       ½:  فهم قالوا  ]والنصارى[: قوله  )٤(

  "ن "١٢. ¼باهللا تعاىل
  ١٢. وإالّ فالشبهة يف تغاير مفاهيمها،  لعلّ املراد به التساوي يف الصدق جتوزاً]ألفاظ مترادفة[: قوله  )٥(
   كيف،وأيضاً ال نسلّم أنّ اإلذن بالشيء إذن مبرادفه والزمه،  للقطع بتغاير املفهومات]فيه نظر[: قوله  )٦(
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  ألنّ؛وشكل مثل صورة إنسان، أو فرس) ١( ذي صورة:أي) وال مصور(
 )٢(اتات والكيفييصل هلا بواسطة الكمحت األجسام لك من خواصت

وال ( . وايةذي حد :أي) وال حمدود( .وإحاطة احلدود والنهايات
) ٣(صلةات املتي للكم وكثرة، يعىن ليس حمالد ذي عد:أي) معدود

) وال متجز) ٥(ضوال متبع( .كاألعداد وهو ظاهر )٤(كاملقادير، وال املنفصلة
 يف كلّ ذلك من االحتياج ماِلمنها ) وال متركّب ( ذي أبعاض وأجزاء:أي

 وباعتبار باًى باعتبار تألّفه منها متركيسم )٦(املنايف للوجوب فما له أجزاء
                                                

 ويلزمـه خـالق القـردة     ¼خالق كلّ شـيء   ½وال شك يف صحة إطالق مثل       ، قد يكونان مومهني للنقص   و
 وإن كان مرادفاً ¼العاقل½ وال يطلق عليه "النرباس" يف "خيايل"، مع عدم جواز إطالق الالزم، واخلنازير

  ١٢. ؛ ألنه من العقل مبعىن القيد عما ال ينبغي¼للعاِلم½
أنّ : األول، ففيه وجـوه ، فإنّ اهللا خلق آدم على صورته:  وما ورد يف احلديث    ]ورةذي ص : أي[ :قوله  )١(

ىل الضمري راجع إىل آدم عليه السالم ومعناه أنه خلق على صـورته الـيت كـان عليهـا مـن مبـدأ فطرتـه إ                  
فـإنّ متـام   ، أنّ الضمري راجع إىل املضروب: والثاين، ومل تتفاوت قامته ومل تتغير هيئته ، منقرض عمره 

هذا املـضروب  :  فكأنه قيل¼إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنّ اهللا خلق آدم على صورته        ½احلديث  
وهـو  : والثالـث ، جـه آدم من أوالد آدم فاجتنبوا ضرب العضو األشرف منـه احترامـاً لـه؛ ألنـه يـشبه و           

شـرح  "هكـذا يف  ، اختيار الشيخ توربشيت أنّ الضمري راجـع إىل  اهللا سـبحانه وتعـاىل تـشريفاً وتعظيمـاً            
١٢". الطيـيب  

  ١٢.  كاأللوان واإلستقامة واالحنناء وإحاطة احلدود والنهايات]والكيفيات[: قوله  )٢(
  ١٢. كاخلطّ والسطح،  يكون بني أجزائه حد مشترك الكم املتصل مامل]للكميات املتصلة[: قوله  )٣(
  ١٢.  الكم املنفصل ما مل يكن بني أجزائه حد مشترك كاألعداد]املنفصلة[: قوله  )٤(
  ١٢. ذو أبعاض وهو يرجع إىل نفي التجزي والتركّب:  أي]متبعض[: قوله  )٥(
  تجزى أنّ ذا األجزاء باعتبار احنالله إىل حاصل الفرق بني املتبعض وامل]إخل... فما له أجزاء[: قوله  )٦(

      Å 

#  

١٢٩  

   

"  !  



 

 

 ذلك من صفات املقادير  ألنّ؛)وال متناه( . ومتجزياًاحنالله إليها متبعضاً
 معىن ؛ ألنّ اانسة لألشياء:أي) ةوال يوصف باملاهي( .)١(واألعداد
 جانساتت جنس هو، واانسة توجب التمايز عن املما هو؟ من أي: )٢(قولنا

من اللون والطعم ) )٣(ةوال بالكيفي( .مة، فيلزم التركيبوبفصول مق
 هو من ِمماوالرائحة واحلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة وغري ذلك 

 ألنّ ؛)٥()ن يف مكانوال يتمكّ( .والتركيب) ٤(صفات األجسام وتوابع املزاج
                                                

  ر١٢. وباعتبار احنالله إليها مطلقاً تسمى متبعضاً، أشياء وكان تركيبه منها يسمى متجزياً
فكيف صار التناهي صفة لألعـداد؛      ،  وال يرد األشكال بأنّ مراتب العدد غري متناهية        ]واألعداد[: قوله  )١(

ا غـري متناهيـة يف نفـس    ال أ،  حد اليتصور فوقه آخرا ال تبلغ إىلهيها أقد سبق أنّ معىن عدم تناألنه  
  ١٢. األمر

 صرح به السكاكي وغريه، وهذا املعىن هو الذي نفى عنه تعاىل، نعـم           ]إخل... ألنّ معىن قولنا  [: قوله  )٢(
: يـرد أن يقـال   لكـن   ، وال يتعلّـق غرضـنا بـذلك      ، مثل السؤال عن احلقيقية أو الوصـف      ، هلا معاٍن أخر  

 ال املنطقي ون البشر مثالً جنـساً فـال يلـزم التركيـب    ، املعترب يف املاهيئة هو اجلنس اللغويوهم يعد .
  "خيايل" ١٢

اتفق العقالء على أنه تعاىل ال يتصف بـشيء مـن األعـراض    ": شرح املواقف " يف   ]وال بالكيفية [: قوله  )٣(
وكـذا اللـذّة احلـسية      ، طعم واللـون والرائحـة واألمل مطلقـاً       كال، احملسوسة باحلس الظاهر أو الباطن    

ا كلّها تابعـة للمـزاج املـستلزم    وإ، قد واحلزن واخلوف ونظائرها   وسائر الكيفيات النفسانية من احل    
  ١٢. للتركيب املنايف للوجوب الذايتّ

شعري أنه قادر على أن خيلق وإالّ فال يتم على أصل األ،  قيل على جري العادة  ]وتوابع املزاج [: قوله  )٤(
نظـم  "  ١٢. األحسن االعتصام باإلمجـاع : ولذا قيل، ذلك يف اجلواهر الفرد بال مزاج وتركيب أصالً       

  ."الفرائد
   تعاىلفذهب أبو عبد اهللا حممد بن الكرام إىل أنه،  خالفاً للمشبهة والكرامية]ال يتمكّن يف مكان[: قوله  )٥(
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 .نونه املكاق يسممتحقّمتوهم أو ن عبارة عن نفوذ بعد يف آخر مكّتال
د القائلني بوجود نعن امتداد قائم باجلسم أو بنفسه ع) ١(والبعد عبارة

فإن  ،ياخلالء، واهللا تعاىل منـزه عن االمتداد واملقدار الستلزامه التجز
ن املتمكّ: قلنا ،اًي لكان متجز وإالّز وال بعد فيهاجلوهر الفرد متحي: )٢(قيل
أخصاحليز هو الفراغ ألنّ؛)٣(ز من املتحي م الذي يشغله شيء  املتوه
ممتدن يف املكان، فما ذكر دليل على عدم التمكّ أو غري ممتد، ا الدليل وأم

أنهز فهو على عدم التحيلو حتي ز فإمأو ال )٤(زا يف األزل فيلزم قدم احلي ،
٥( للحوادثفيكون حمال(،..............................................  

                                                

وعليـه  ،  العرش وجيوز عليه احلركة واالنتقـال وتبـدل احلركـات واجلهـات     مماس الصفحة العليا من   
  ".شرح مواقف "١٢. اليهود

اد القائم باجلسم أو بنفسه تعريف البعد باإلمتد:  قال العالّمة عبد احلكيم]إخل... والبعد عبارة [: قوله  )١(
وأما . ا يتصور فيه؛ إذ القيام إمنوا بوجود املقدارحيث قال، ا هو للبعد املوجود الذي أثبته احلكماءإمن

فيعـرف  ، ني للمقـدار كما هو مذهب املتكلّمني الناف، ضتعريف البعد باملوهوم الذي هو ال شيء حم   
أو يف نفسه صاحل ألن يشغله اجلـسم        ، البعد امتداد موهوم مفروض باجلسم    : باملقايسة عليه بأن يقال   

  ١٢. وينطبق عليه بعده املوهوم
  ١٢.  منشأ هذا السؤال أن املتمكّن واملتحيز متساويان]قيلفإن : [قوله  )٢(
ا هـو دليـل     فما ذكـر إمنـ    ،  مطلقاً ليس بتساوٍ   بينهما عموم وخصوص  :  أي ]أخص من املتحيز  [: قوله  )٣(

  ١٢. وأما عدم حتيزه تعاىل فله دليل آخر، على عدم التمكّن
، وأزلية النسبة تستلزم أزليـة املنتـسبني  ، ملتحيز واحليز ألنّ التحيز نسبة بني ا]فيلزم قدم احليز [: قوله  )٤(

  "ر "١٢. فيلزم أن يكون احليز أزلياً وهو حمال
واألكـوان مـن املوجـودات     ،  ألنّ احلـصول يف احليـز مـن األكـوان          ]فيكون حمال للحوادث  [: قوله  )٥(

 ِلما مر من أنّ املـتكلّمني وإن أنكـروا   :قاله اخليايل، وقال العالّمة عبد احلكيم   ، العينية عند املتكلّمني  
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١(ا أن يساويوأيضاً إم (ز أو ينقص عنه، فيكون متناهياًاحلي)أو يزيد عليه )٢ ،
وإذا مل يكن يف مكان مل يكن يف جهة ال علو وال سفل وال  .اًيفيكون متجز

ا حدود وأطراف لألمكنة أو نفس األمكنة باعتبار ا إم؛ ألّغريمها
 الزمان عندنا ألنّ؛ )٤()وال جيري عليه زمان( .اإلضافة إىل شيء) ٣(عروض

يد عبارة عن متجدوعند الفالسفة عن مقدار )٥(د آخرقدر به متجد ،
 ، التنـزيهاتيف ما ذكره واعلم أنّ .)٧(ه عن ذلك، واهللا تعاىل منـز)٦(احلركة

                                                

احلركــة والــسكون واالجتمــاع : األعــراض النــسبية بأســرها إالّ أّــم قــالوا بوجــود األكــوان األربعــة 
  ١٢. واالفتراق

 املقصود من هـذا الـدليل إظهـار الـبطالن علـى مجيـع التقـادير           ]إخل... وأيضاً إما أن يساوي   [: قوله  )١(
أو نقـصانه عنـه   ،  سواء ذهب إليه أحد أو ال؛ إذ ال يتصور زيادة شيء على حيـزه   ،احملتملة عند العقل  
  ١٢. ويشهد به الرجوع إىل معناه أيضاً، يف مجيع املذاهب

واملـساوي للمتنـاهي أو النـاقص عنـه ال بـد أن يكـون               ،  ألنّ احليز متنـاهٍ    ]فيكون متناهياً [: قوله  )٢(
  ١٢. متناهياً

، أنّ اجلهـات الـست نفـس األمكنـة باعتبـار اإلضـافة إىل شـيء          :  يعين ]إخل... ضباعتبار عرو [: قوله  )٣(
  ١٢. وسفل بالنسبة إىل ما فوقها، كالدار املبنية بني الدارين علو بالنسبة إىل ما حتتها

الظاهر أنّ معناه أنه ال حيكم عليه بأنـه زمـاينّ علـى    :  يف بعض احلواشي ]ال جيري عليه زمان   [: قوله  )٤(
بنـاء علـى أنّ اجلريـان علـى     ، معناه وال يتعـين وجـوده بزمـان   : هو املتعارف يف معىن اجلريان، قيلما  

  ١٢. الشيء يستعمل مبعىن تعينه له
ومثل السنة ، ومثل الشهر يقدر به السنة،  مثل يوم وليلة يقدر ما الشهر  ]يقدر به متجدد آخر   [: قوله  )٥(

  ١٢. يقدر به العمر والدهر وغري ذلك
ــه  )٦( ــة [: قول ــدار احلرك ــات  :  أي]مق ــدار حركــة احملــدد للجه ــك األعظــم، كــذا يف   ، مق ــو الفل وه

  ١٢". املواقف"
  ١٢. عن املتجدد واملقدار؛ ألنّ كلّ ذلك من أمارات اإلمكان:  أي]عن ذلك[: قوله  )٧(
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  قضاء حلق، حاول التفصيل والتوضيحأنه  إالّ)١( يغين عن البعضبعضه
 مة وسائر فرق الضاللهة واساً على املشبرد الواجب يف باب التنـزيه، و
كده، فلم يبال بتكرير األلفاظ املترادفة والتصريح أو والطغيان بأبلغ وجه و

ا ا ذكرت على أّ مبىن التنـزيه عمنّأاعلم  ثُم .مبا علم بطريق االلتزام
 شائبة احلدوث واإلمكان على ما أشرنا من فيها ِلما وجوب الوجود تنايف

ا  معىن العرض حبسب اللغة منّأمن ) ٢(إليه، ال على ما ذهب إليه املشايخ
ب تركّيب عنه غريه ومعىن اجلسم ما  ومعىن اجلوهر ما يتركّ،بقاؤه) ٣(ميتنع
ب  الواجب لو تركّك، وأنّلهذا أجسم من ذا: ن غريه بدليل قوهلمعهو 

فأجزاؤه إم٤(صف بصفات الكمالا أن تت (ال فيلزم  د الواجب أوفيلزم تعد
ألشكال ا أن يكون على مجيع الصور واوأيضاً إم ،النقص واحلدوث

 وهي مستوية ،ات فيلزم اجتماع األضداد أو على بعضهاوالكيفيواملقادير 
                                                

 اجلوهر جزء من  فإنّ عدم كونه جوهراً يستلزم عدم كونه جسماً؛ ألنّ]بعضه يغين عن البعض[: قوله  )١(
وكذا عدم كونه جـسماً وعرضـاً يـستلزم عـدم كونـه مـصوراً وحمـدوداً ومتبعـضاً ومتجزيـاً                     ، اجلسم
  ١٢. ¼ال معدود½:  يغين عن قوله¼الواحد½: وكذا قوله، ومتركّباً

  "ر "١٢. وغريه" العمدة"  تشنيع على صاحب ]املشايخ[: قوله  )٢(
:  أي¼هـذه الـصفة عارضـة   ½و، ال قيام له:  أي¼هذا أمر عارض½: ال يق ]حبسب اللغة ما ميتنع   [ :قوله  )٣(

  ١٢. ليست بأصلية
ــ :  األصوب أن يقـال ]بصفات الكمال [: قوله  )٤( فيلـزم تعـدد الواجـب ولـذا ضـعفه      ، ¼صـفة الوجـوب  ½ب

وال يلـزم مـن   ، وجه ضعفه أنّ صفات الكمال هي العلـم و القـدرة و أخوامـا      : فقال، العالّمة اخليايلّ 
وأيـضاً  ، دد موصوفاا تعدد الواجب، ثُم أورد عليه بأنّ من مجلة صفات الكمال الوجـوب والقـدم         تع

  ١٢. وهي ال توجد إالّ يف الواجب، صفات الكمال هو العلم التام والقدرة التامة وحنومها
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يف إفادة املدح والنقص ويف عدم داللة احملدثات عليه، فيفتقر ) ١(األقدام
٢( فيكون حادثاً، خبالف مثل العلمص ويدخل حتت قدرة الغريإىل خمص (

ّاا صفات كمال تدلّوالقدرة فإوأضدادها صفات  احملدثات على ثبو ،
توهن عقائد  )٣(كات ضعيفةا متس ألّ؛ على ثبوا هلانقصان ال داللة

ة  تلك املطالب العالية مبنيالطالبني وتوسع جمال الطاعنني زعماً منهم أنّ
يف ) ٤(لنصوص الظاهرةبا املخالف واحتج ،على أمثال هذه الشبهة الواهية

 أن  ال بد موجودين فرضاً كلّبأنّواجلهة واجلسمية والصورة واجلوارح 
                                                

 املـدح أو  تلـك الـصورة واألشـكال والكيفيـات مـستوية يف إفـادة      :  أي ]وهي مستوية األقدام  [: قوله  )١(
وكذا مستوية يف عدم داللة احملدثات على كـون الواجـب متـصفاً بـبعض الـصور        ، النقض ملوصوفها 

فلو كان الواجب على بعض دون بعـض يلـزم التـرجيح بـال     ، وببعض الكيفيات دون بعض  ، دون بعض 
  ١٢. مرجح

، فإّـا صـفات كمـال     ، ص فإنّ ثبوا للواجب ال حيتاج إىل خمص       ]إخل... خبالف مثل العلم  [ :قوله  )٢(
  ١٢. تدلّ احملدثات على ثبوا؛ ألنّ مبدع العامل على النمط العجب ال بد أن يكون حياً عليماً قديراً

أمـا ضـعف األول فألنـا ال    .  دليل لقوله ال على ما ذهب إليه املشايخ       ]ألّا متسكات ضعيفة  [: قوله  )٣(
وال شـك  ، لزم منه كونه تعاىل ليس بعرض بـاملعىن اللغـوي  ولو سلّم ، نسلّم معىن العرض حبسب اللغة 

أنّ املدعى أنّ الواجب تعاىل ليس بعرض مطلقاً، وأما لزوم تعدد الواجب فقد تقدم عليه الكالم، وكذا 
 فإنه جيوز أن يكـون املخـصص نفـس    ،¼فيفتقر إىل خمصص ويدخل حتت قدرة الغري½: ال نسلّم قوله 
  . هكذا يستفاد من احلواشي١٢. خل حتت قدرة الغريفال يد، ذاته تعاىل

وقوله ، اآلية] ٤: املعارج[﴾ِإلَيه والروح ِئكَةُالْمالَ تعرج﴿:  مثل قوله تعاىل]بالنصوص الظاهرة[: قوله  )٤(
مؤول ] ١٠ :الفتح[﴾أَيِديِهم فَوق اللَِّه يد﴿: وقوله تعاىل ، ¼إنّ اهللا خلق آدم على صورته     ½: عليه السالم 

 الـصفة  ¼الصورة½ومعىن ،  العروج إىل موضع يتقرب إليه بالطاعة ¼العروج½املراد بـ : بتأويالت بأنّ يقال  
  "خيايل" ١٢.  القدرة¼اليد½ومعىن ، من العلم والقدرة وغريمها
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يكون أحدمها متاً له أو منفصالً عنه، مبايناً يف اجلهة، واهللا صالً باآلخر مماس
ي للعامل، فيكون مباتعاىل ليس حاالً وال حمالز ناً للعامل يف جهة، فيتحي

ذلك وهم واجلواب أنّ ،راً متناهياًفيكون جسماً أو جزء جسم مصو 
ة ة القطعيى غري احملسوس بأحكام احملسوس، واألدلّ وحكم عل،)١(حمض

علم النصوص إىل اهللا تعاىل على ) ٢(ض فيجب أن يفو،قائمة على التنـزيهات
٣(ل بتأويالت صحيحةما هو دأب السلف، إيثاراً للطريق األسلم، أو يؤو (

بع القاصرين، ضرون دفعاً ملطاعن اجلاهلني وجذباً لعلى ما اختاره املتأخ
ا إذا أريد أم . ال مياثله:أي) وال يشبهه شيء( .كاً للسبيل األحكمسلو

٤(حاد يف احلقيقة فظاهرباملماثلة االت(ا كون الشيئني ، وأم ا إذا أريد
                                                

 قياسـاً للمعقـول  ، هوحكم ومهي يتبادر إليه الوهم، ما ذكروا من االحتجاج:  أي ]وهم حمض [: قوله  )١(
  ١٢. على احملسوس

 قد ذهبت األشاعرة إىل أنّ النص املخالف للدليل العقلـي مـصروف    ]إخل... فيجب أن يفوض  [ :قوله  )٢(
      ة النصإمناعن الظاهر؛ ألنّ صحه كـالم صـاحب املعجـزة املـصدوق     ،  تعرف باستدالل عقليهو أن

  "ن "١٢. من عند اهللا
  ن١٢. والعربية غري خملّة ببالغة القرآن، قواعد الشرعمطابقة ل:  أي]بتأويالت صحيحة[: قوله  )٣(
ــىن:  أي]فظــاهر[: قولــه  )٤( ــة مبع فإنــه يــستلزم تعــدد ،  ظــاهر¼االحتّــاد يف احلقيقــة½: عــدم املماثل

املـستند  " يف  الربيلـوي قـدس سـره    أمحـد رضـا خـان     قال سيدنا إمام أهل السنة الشيخ       . الواجب
ولو كان له مثل لكـان هـو        ، فهو مستحيل االنتفاء  ،  واجب الوجود  نه سبحانه إ: ما نصه " املعتمد

وإالّ لزم انتفـاء الواجـب وهـو    ، لكنه ال مثل ملثله فوجب أن ال يكون له مثل، مثل مثله بالضرورة 
  ١٢. حمال
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حبيث يسدِلمنهما ) ١(واحد  يصلح كلّ: اآلخر، أي أحدمها مسديصلح ام 
يء من األوصاف،  يف ش تعاىله شيئاً من املوجودات ال يسدله اآلخر، فألنّ

 يف املخلوقات ِمما وأعلى  أوصافه من العلم والقدرة وغري ذلك أجلّفإنّ
 العلم منا موجود وعرض إنّ: )٢("البداية"قال يف  .حبيث ال مناسبة بينهما

، فلو أثبتنا العلم )٤( زماند يف كلّتجديوجائز الوجود و )٣(حمدثعلم و
من ) ٦(دائماًو) ٥( وواجب الوجودةميصفة قدو لكان موجوداً  تعاىلصفة هللا

، )٧(األزل إىل األبد، فال مياثله علم اخللق بوجه من الوجوه، هذا كالمه
 األوصاف  ثبت باالشتراك يف مجيعي إمنا املماثلة عندنا بأنّ) ٨(حقد صرو

                                                

كما هـو  ، وإشارة إىل أنّ املعترب سد كلّ من الطرفني       ، ¼السد½ تفسري لـ  ]يصلح كلّ واحد  : أي[ :قوله  )١(
  ١٢. ¼املفاعلة½ن شا

  ١٢. ¼ال مناسبة بينهما½:  بيان لقوله]"البداية"قال يف [ :قوله  )٢(
  ١٢.  ألنه حصل لنا بعد ما مل يكن حاصالً لنا]حمدث[: قوله  )٣(
،  كمـا ذهـب الـشيخ األشـعري ومتبعـوه إىل أنّ العـرض ال يبقـى زمـانني         ]يتجدد يف كلّ زمان   [: قوله  )٤(

  ".شرح مواقف "١٢. ينقضي واحد منها ويتجدد آخر مثله، قية عندهمفاألعراض مجلتها غري با
  ١٢. ال جائز الوجود:  أي]واجب الوجود: [قوله  )٥(
  ١٢. ال يتجدد يف كلّ زمان:  أي]دائماً[: قوله  )٦(
وهذا يشعر بأنّ املماثلة تتحقّق بالشركة يف وجه من ، "البداية"كالم صاحب :  أي]هذا كالمه [: قوله  )٧(

  ١٢. جوهالو
  يف" البداية" أنّ تصريح صاحب ¼وقد صرح½: أنّ مقصود الشارح من قوله:  يعين]وقد صرح[: قوله  )٨(

 إمنـا  بـأنّ املماثلـة    ¼إن قرئ على صيغة اهـول     ½أو تصريح القوم    ، ¼إن قرئ بصيغة املعلوم   ½: كتابه
 فإنـه يـدلّ   ،¼جه من الوجـوه فال مياثل علم اخللق بو  ½: يناقض قوله ، يثبت باالشتراك من مجيع الوجوه    

  ".حاشية عبد احلكيم "١٢. على أنّ االشتراك بني الشيئني يف بعض الوجوه كاٍف يف مماثلتهما
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قال الشيخ أبو املعني يف و . لو اختلفا يف وصف واحد انتفت املماثلةحىت
 زيداً مثل لعمرو أنّ½بـ :د أهل اللغة ال ميتنعون من القولا جنإن: "التبصرة"

 ته يف ذلك الباب، وإن كان مسد إذا كان يساويه فيه ويسد،¼يف الفقه
  ال مماثلة إالّأنه من األشعري) ١(بينهما خمالفة بوجوه كثرية، وما يقوله

: قالم ى اهللا عليه وسلّ صلّ النيب ألنّ؛باملساواة من مجيع الوجوه فاسد
ال غري وإن تفاوت ) ٢(، وأراد االستواء يف الكيل¼لثْالً ِمبثْاحلنطة باحلنطة ِم½

ألنّ؛ال خمالفة) ٣(أنهوالظاهر  ،ات والصالبة والرخاوةالوزن وعدد احلب  
مثالً) ٤( املساواة من مجيع الوجوه فيما به املماثلة كالكيلمراد األشعري، 
 فاشتراك أيضاً، وإالّ"لبدايةا"حب صاينبغي أن حيمل كالم ) ٥(وعلى هذا

د، فع التعدرالشيئني يف مجيع األوصاف ومساواما من مجيع الوجوه ي
                                                

  "ر "١٢.  من تتمة كالم الشيخ أيب املعني]وما يقوله[: قوله  )١(
جـاز بيـع   ، كيـل  والدليل عليه أنه لوكانت احلنطتـان مـستويتني يف ال  ]وأراد االستواء يف الكيل   [: قوله  )٢(

ولو كان مراد الـنيب صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم      ، أحدمها باألخرى وإن تفاوت الوزن وعدد احلبات    
ا جاز بيع إحدى احلنطتني باألخرى عند االسـتواء يف         ِلم، باملتساويني هي املساواة من مجيع الوجوه     

  ١٢. "حاشية رمضان". واالختالف يف هذه األشياء، الكيل
ال خمالفة بني كـالم األشـعري واللغـة      :  إشارة إىل التوفيق من الشارح أي      ]إخل... والظاهر أنه [: قوله  )٣(

  ١٢. وال بني كالمه وكالم القوم، "البداية"وال بني كالمي صاحب ، واحلديث
 بأن ال يكون املكيال الذي كيل به إحدمها أكرب أو أصغر من املكيال الذي كيل به            ]كالكيل[: قوله  )٤(

  ١٢. خرىاأل
على أنّ املـراد مـن املـساواة املـساوة مـن مجيـع الوجـوه فيمـا بـه           :  أي ]وعلى هذا [: قوله  )٥(

  ١٢. املماثلة
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ألنّ؛ )٢()وال خيرج عن علمه وقدرته شيء( ؟)١(ر التماثلفكيف يتصو 
مع أنّ،)٣(صاجلهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار إىل خمص  

شيء عليمومشول القدرة، فهو بكلّة ناطقة بعموم العلم النصوص القطعي ، 
ات ال يعلم اجلزئي) ٤(أنهمن  شيء قدير، ال كما يزعم الفالسفة وعلى كلّ

  .............................)٦(، والدهرية)٥(وال يقدر على أكثر من واحد
                                                

  ١٢.  وهو فرع التعدد]فكيف يتصور التماثل[: قوله  )١(
والذي تعلّق ،  هو املمكنإمناالشيء الذي تعلّق به القدرة      : ال يقال ،  يف بعض احلواشي   ]شيء[: قوله  )٢(

 يف اسـتعمال واحـد؛   ¼الـشيء ½فكيف يراد كال املعنيني من لفـظ  ، العلم أعم من املمكن والواجب به  
ال خيـرج عـن   ½و،  ِمما ميكن أن يتعلّـق بـه العلـم   ¼ال خيرج عن علمه شيء½: أراد من قوله: ألنا نقول 

  ١٢ .فافهم، ومجع بينهما يف العبارة لالختصار،  من األمور املمكنة املقدورة¼قدرته شيء
فيكون علمـه بـالبعض   ،  ألنّ نسبة اهللا تعاىل إىل مجيع األشياء على السواء       ]افتقار إىل خمصص  [: قوله  )٣(

  ١٢. وكذا قدرته على البعض دون البعض حيتاج إىل خمصص ومرجح، دون البعض
ثبتـوا  السـفة أ  الف": رح العقائـد العـضدية    شـ " يف   واين قال احملقّق الـد    ]إخل... الفالسفة من أنه  [: قوله  )٤(

 إمنـا بـل  ، واشتهر عنهم أنه تعـاىل ال يعلـم اجلزئيـات املاديـة بالوجـه اجلزئـي            ، علمه تعاىل بنهج آخر   
فحاصل مذهب الفالسفة علـى املأخـذ الـذي ذكـره احملقّـق      ، يعلمها بوجه كلي منحصر يف اخلارج    

ه تعاىل يعلم األ   : الطوسيل ال بطريق التشياء كلّها بنحو التعقّلأنة يف ، خيفال يعزب عن علمه مثقال ذر
لكن علمه تعاىل لَما كان بطريق التعقّل مل يكـن ذلـك العلـم مانعـاً مـن فـرض               ، األرض وال يف السماء   

بـل مـا   ، تعاىل عن ذلك علـواً كـبرياً  ، وال يلزم من ذلك أنّ ال يكون بعض األشياء معلوماً له      ، االشتراك
فـاالختالف يف حنـو اإلدراك   ،  يدركه هو تعاىل على وجه التعقّل،ندركه على وجه اإلحساس والتخيل  

  ١٢. ال يف املدارك
  ١٢. ¼الواحد ال يصدر عنه إالّ واحد½:  ألّم يقولون]ال يقدر على أكثر من واحد[: قوله  )٥(
 ومنـهم مـن  ،  مـن يظـن أنـه ال خـالق سـواه      همفمنـ ،  قوم ينسبون الكائنات إىل الـدهر      ]الدهرية[: قوله  )٦(

  "ن "١٢. يعترف بالصانع سبحانه لكن جيعل الدهر كالشريك له
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والقبح، والبلخي ) ٢( ال يقدر على خلق اجلهلأنهام والنظَ ،)١( ال يعلم ذاتهأنه
 ال يقدر على نفس أنهة املعتزلة عام، و)٣( ال يقدر على مثل مقدور العبدأنه

 إىل عامل قادر حيتعاىل  أنهمن ) ٥( ثبتلَما) وله صفات( .)٤(مقدور العبد
                                                

أنّ العلـم نـسبة والنـسبة ال       ، "شـرح املواقـف   " ومن أقوى متسكام على ما يف        ]ال يعلم ذاته  [: قوله  )١(
واجلواب منع كـون  . يكون إالّ بني الشيئني املتغايرين ونسبة الشيء إىل نفسه حمال؛ إذ ال تغاير هناك  

وإن ، ذات نسبة إىل املعلوم ونـسبة الـصفة إىل الـذات ممكنـة    ، بل هو صفة حقيقة ، حمضةالعلم نسبة   
فإنّ التغـاير االعتبـاري كـاٍف لتحقّـق هـذه          ، أنّ الشيء ال ينسب إىل ذاته نسبة علمية        سلّمناه فال نسلّم  

  ١٢. النسبة
بل القبيح ، وحنن مننع ذلك،  بناء على زعمهم أنّ خلق القبيح قبيح    ]ال يقدر على خلق اجلهل    [: قوله  )٢(

  ١٢. وسيجيء تفصيله، كسب القبيح واالتصاف به
 واستدلّ البلخي على ذلك بأنّ فعـل العبـد إمـا طاعـة مـشتملة      ]ال يقدر على مثل مقدور العبد    [ :قوله  )٣(

، أو مشتمل على متساويني بينهما    ، أو سفه خال عنهما   ، أو معصية مشتملة على مفسدة    ، على مصلحة 
واجلواب أنّ ما ذكرمتوه من صفات اهللا تعاىل اعتبارات بفرض الفعل بالنـسبة    .  حمال منه تعاىل   والكلّ
فجـاز أن يـصدر    ، وأما فعله تعاىل فمنـزه عن هذه االعتبارات      . وصدوره حبسب قصدنا ودواعينا   ، إلينا

شرح " ١٢.  يف املاهية فإنّ االختالف بالعوارض ال ينايف التماثل  ،عنه تعاىل مثل فعل العبد جمرداً عنها      
  ."املواقف

 واستدلّوا على ذلك بأنّ املقدور الواحد ال يدخل حتت ]ال يقدر على نفس مقدور العبد     : [قوله  )٤(
وجياب بأنه جيوز أن يدخل املقدور الواحد حتت القدرتني إذا اختلفت اجلهة فهاهنا        . القدرتني
. ال خلقاً، اىل خلقاً وحتت قدرة العبد كسباً فإنّ املقدور الواحد يدخل حتت قدرة اهللا تع،كذلك
  "ر "١٢

لوجـود عـامل قـادر حـي إىل      حاصله أنه قد ثبت بالدالئل القطعية أنّ واجـب ا   ]إخل... لَما ثبت [: قوله  )٥(
وإالّ يلـزم محـل   ،  ومعلوم أنّ مفاهيم تلك احملموالت ليست عني مفهـوم واجـب الوجـود          غري ذلك، 

  ١٢. ّا زائدة على مفهوم الواجبفثبت أ، الشيء على نفسه
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على مفهوم ) ١( على معىن زائد من ذلك يدلّ كالغري ذلك، ومعلوم أنّ
على الشيء ) ٣( صدق املشتقنّأ مترادفة، واًألفاظ) ٢(الواجب، وليس الكلّ
 له صفة العلم والقدرة واحلياة وغري تثبت االشتقاق له، فيقتضي ثبوت مأخذ

 وقادر ال قدرة له إىل غري ، عامل ال علم لهأنه) ٤(زعم املعتزلةيذلك، ال كما 
وقد نطقت  ،¼أسود ال سواد له½: ه حمالٌ ظاهر مبنـزلة قولناذلك، فإن

                                                
 املقام يقتضي إثبـات     أقام الشارح الدليل على زيادة الصفات مع أنّ        إمنا ]يدلّ على معىن زائد   [: قوله  )١(

. "النـرباس " هذا يف ،¼إنّ إنكار زيادة الصفات إنكار للصفات    ½:  اتباعاً للمشايخ يف قوهلم    الصفات فقط 
ئلني بـأنّ الـصفات عـني    واحلاصل أنّ القا ½: ما نصه " املعتقد" يف   فضل الرسول الربكايتّ  قال العالّمة   

فاملبطلة املعتزلة والفالسفة ال يؤمنـون أنّ لـه تعـاىل صـفات زائـدة      .  حمقّة ومبطلة: طائفتان ذاته تعاىل 
: واحملقّة أهل الكمال من العارفني فإّم يقولون   ، بل هي عني ذاته عندهم عقالً     ، على ذاته تعاىل عقالً   

وهـي  ، إنّ له تعاىل صفات هي عني الذات بالنظر إىل األمر على ما هو عليه ِمما ال يعلمه إالّ اهللا تعـاىل               
١٢. ¼وهو حمض اإلميان، غري الذات حبسب النظر العقلي  

  لو كان العلم والقدرة مثالً عني الذات كان املفهوم من  العلم:  دليل ثاٍن تقريره]وليس الكلّ[: قوله  )٢(
  "ن "١٢. والترادف باطل،  فيلزم ترادفهمارة شيئاً واحداًوالقد

يقتـضي  ، أنه إذا صدق على الواجـب أنـه عـامل قـدير         :  دليل ثالث حاصله   ]وأنّ صدق املشتق  [: قوله  )٣(
 هـو  ¼القـدير ½واملفهـوم مـن   ،  هـو املتـصف بـالعلم   ¼العـاِلم ½ثبوت العلم والقدرة له؛ إذ املفهوم مـن         

  ١٢. املتصف بالقدرة
وهـي ليـست صـفة حقيقيـة     ،  احلاصل أّم يثبتون العاملية لذاته تعـاىل ]ال كما يزعم املعتزلة   [:  قوله  )٤(

 ¼املواقف½على ما قال يف ، واملعلوم معلوماً، بل إضافة خمصوصة ا يصري العامل عاِلماً      ، أيضاً عندهم 
 لكـان  العلم مبعىن اإلضافه لذاته تعـاىل    فلو أثبتوا   ، من أنّ العاملية عندهم نفس تعلّق الذات باملعلومات       

 فعلم أّم ينفـون العلـم رأسـاً وجيعلونـه نفـس      ال نفس اإلضافة،، اف ذه اإلضافة معىن العاملية االتص  
  "ع ح "١٢. ويثبتون لذاته تعلّقاً باملعلومات يسمونه العاملية، الذات
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لى  صدور األفعال املتقنة عودلّ ،بثوت علمه وقدرته وغريمها) ١(النصوص
ـزاع .قادراًو عاِلماًد تسميته وجود علمه وقدرته ال على جمريف ) ٢(وليس الن

ات وامللكات العلم والقدرة اليت هي من مجلة الكيفياِلمح به مشاخينا  صر
 وال مستحيل البقاء، ،ة ليست بعرض وله حياة أزلي، اهللا تعاىل حيمن أنّ

 وال ،يس بعرض وال مستحيل البقاء ل، شامل وله علم أزيلّ،واهللا تعاىل عامل
كما أنّأنهسائر الصفات، بل النـزاع يف يف ، وكذا )٣( وال مكتسبضروري  

 فهل لصانع العامل علم ، زائد عليه حادث،للعاِلم منا علماً هو عرض قائم به
ة قائمة به زائدة عليه، وكذا مجيع الصفات، فأنكره الفالسفة هو صفة أزلي

ق ى باعتبار التعلّسمي ذاته  صفاته عني ذاته، مبعىن أنّا أنّواملعتزلة وزعمو
ر يف  وباملقدورات قادراً إىل غري ذلك، فال يلزم تكثّعاِلماًباملعلومات 

  ..............................................................،)٤(الذات

                                                

 ِبكُلِّ وهو﴿، ]١٢٠: املائدة[﴾شيٍء قَِدير لِّكُ علَى وهو﴿: كقوله تعاىل ]قد نطقت النصوص[ :قوله  )١(
  ١٢. وغري ذلك] ٢٩: البقرة[﴾عِليم شيٍء

ليس النـزاع بيننا وبني املعتزلة يف العلم والقدرة اليت هي من مجلـة     : أي]  إخل... ليس النـزاع [: قوله  )٢(
فإنّ ، عاىل بالعلم والقدرة ليس ذا املعىنفإنّ العلماء اتفقوا على أنّ اتصاف اهللا ت، الكيفيات وامللكات

  ١٢.  وكذا مجيع الصفات،زائدة عليه، علمه تعاىل وقدرته صفة أزلية قائمة به
  ١٢.  ألنّ املنقسم إليهما هو العلم احلادث فقط]ال ضروري وال مكتسب[: قوله  )٣(
 أنّ الـصفات كـثرية كـالعلم        حاصـله ،  إشـارة منـهم إىل دفـع سـؤال         ]فال يلزم تكثّر يف الـذات     [ :قوله  )٤(

، أنه ال تكثّر يف الـذات     : وتقرير اجلواب . وهو باطل ، فلو كانت عني الذات لزم تكثّر الذات      ، والقدرة
  "ن "١٢. بل يف تعلّقاا وهي خارجة عن الذات
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املستحيل واجلواب ما سبق من أنّ ،والواجبات) ١(د يف القدماءوال تعد 
مثالً قدرة ) ٣(لعلمكون ا) ٢(د الذوات القدمية وهو غري الزم، ويلزمكمتعد

) ٤( وكون الواجب،اً وقادراً وصانعاً للعامل ومعبوداً للخلق وحيعاِلماًوحياة و

زعم يال كما ) ةأزلي( .)٥(غري قائم بذاته إىل غري ذلك من احملاالت
½٦(¼ةالكرامي (ّله صفاتمن أن ، ها حادثةلكن)احلوادث ) ٨(الستحالة قيام) ٧

 ما يقوم به،  ال معىن لصفة الشيء إالّأنهضرورة ) قائمة بذاته( .بذاته تعاىل

                                                

  ،القدمية وهو أنّ القول بالصفات الزائدة،  إشارة إىل اعتراض على األشاعرة] تعدد يف القدماءوال[: قوله  )١(
  "ن "١٢. يوجب كثرة القدماء والواجبات

  ١٢.  خطاب للفالسفة واملعتزلة]ويلزمكم[: قوله  )٢(
كان كلّ ، )على تقدير كوا عني الذات( ألنّ كلّ واحد من هذه الصفات ]إخل... كون العلم[: قوله  )٣(

  "ر "١٢. واحد منها عني اآلخر

فلـو كانـت عـني ذاتـه     ، أنّ الصفات غري قائمة بـذاا : يعين حمال ثاٍن   ]إخل... وكون الواجب [: قوله  )٤(
  ١٢. تعاىل لزم أن يكون الواجب غري قائم بذاته وهو حمال

،  ومنها أن ال يصلح محل العامل والقدير وغريمها مـن الـصفات علـى الواجـب         ]من احملاالت [: قوله  )٥(
  ١٢. وأن ال حنتاج إىل إثبات الصفات بعد إثبات الذات

أنه ممن يثبت الصفات إىل أنه ينتهي فيهـا إىل    ،  أصحاب أيب عبد اهللا حممد بن كرام       ]الكرامية[: قوله  )٦(
  ."امللل والنحل" ١٢. التجسيم والتشبيه

بل كـلّ  ، جيوز أن يقوم به احلادث ال مطلقاً      ½: قال الكرامية ،  يف شرح املواقف   ]لكنها حادثة [: قوله  )٧(
هو قول : وقيل، هو اإلرادة: فقيل،  ثُم اختلف يف ذلك احلادث،¼جيادحادث حيتاج الباري إليه يف اإل

  ١٢. ¼كن½
  ١٢. ¼ال كما يزعم½ : علّة لقوله]إخل... الستحالة قيام[: قوله  )٨(
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 مرادهم ، لكن)١(م بكالم هو قائم بغريه متكلّأنهزعم املعتزلة من يال كما 
 لَماو ،له غري قائم بذاته) ٢(نفي كون الكالم صفة له ال إثبات كونه صفة

ا يف إثبات الصفات إبطال التوحيد كت املعتزلة بأنّمتسِّلمدات ا موجو أ
د القدماء، بل قدمية مغايرة لذات اهللا تعاىل، فيلزم قدم غري اهللا تعاىل وتعد

تعد٣(منيد الواجب لذاته على ما وقعت اإلشارة إليه يف كالم املتقد(، 
واجب الوجود بالذات هو اهللا من أنّ) ٤(رينوالتصريح به يف كالم املتأخ 

قدماء فما بال من ال) ٥(تعاىل وصفاته، وقد كفرت النصارى بإثبات ثالثة
) وهي ال هو وال غريه: (بقوله) ٨(واباجلإىل  أشار) ٧(أو أكثر) ٦(الثمانية

                                                
كاللوح احملفوظ أو جربيل    ، بل خبلقه تعاىل يف غريه    ، ليس بقائم بذاته تعاىل   :  يعين ]قائم بغريه [: قوله  )١(

  "ر "١٢. أو النيب عليه الصالة والسالم، عليه الصالة والسالم
ال مـن أوجـده   ،  من قام به الكالم¼املتكلّم½ فإنّ بداهة العقل شاهدة بأنّ   ]ال إثبات كونه صفة   [: قوله  )٢(

  ١٢. يف حملّ آخر
  ١٢. ¼الواجب والقدمي مترادفان½:  كما سبق قوهلم]يف كالم املتقدمني[: قوله  )٣(
  ١٢.  كاإلمام محيد الدين الضريري]رينيف كالم املتأخ[: قوله  )٤(
  ١٢]. ٧٣: املائدة[﴾ثَة ِّثَالَ ثَاِلثُ اللَّه ِإنَّ قَالُوا الَِّذين كَفَر لَقَد﴿ : لقوله تعاىل]بإثبات ثالثة[: قوله  )٥(
  ١٢.  هي احلياة والقدرة والعلم واإلرادة والسمع والبصر والكالم والتكوين]الثمانية[: قوله  )٦(
 ذهبـوا إىل أنّ التـصوير   ¼ماوراء النـهر ½ كما سيجيء إن شاء اهللا تعاىل أنّ بعض علماء          ]أو أكثر [: ولهق  )٧(

  ١٢. والترزيق واإلحياء واإلماتة وغري ذلك صفات حقيقية أزلية
 ألنّ اجلواب الثاين نفي املغـايرة بـني الـذات    ؛¼أجاب بقوله½:  مل يقلإمنا ]أشار إىل اجلواب  [: قوله  )٨(

لكن أشار إىل أنّ التعـدد  ، واملصنف قد اقتصر على األول   ، وبني الصفات بعضها مع بعض    ، اتوالصف
 وألنّ الغرض األصلي هاهنا بيان نسبة إىل الصفات؛ إذ ليست مغايرة؛وبه يعلم اجلواب بال   ، فرع التغاير 

  "خ "١٢. وإالّ فال مدخل له يف اجلواب، ¼ال هو½: ولذلك ذكر قوله، حكم الصفات
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 صفات اهللا تعاىل ليست عني الذات وال غري الذات، فال يلزم قدم  أنّ:يعين
حوا بالقدماء املتغايرة وإن مل يصر) ٢(والنصارى ،ر القدماءوال تكثّ)١(الغري

والعلم ) ٤(م أثبتوا األقانيم الثالثة هي الوجود؛ ألّ)٣(لكن لزمهم ذلك
العلم قد ) ٥( أقنوموها األب واالبن وروح القدس، وزعموا أنّواحلياة، ومس

نفكاك واالنتقال، فكانتاال) ٦(زواانتقل إىل بدن عيسى عليه السالم فجو 
 ر على التغاير،د والتكثّف التعدتوقّ) ٨(ولقائل أن مينع ،)٧(ذوات متغايرة

                                                

  ١٢. ¼وال غري الذات½: تفريع على قوله]فال يلزم قدم الغري[: قوله  )١(
فيلـزم علـى   ،  يتحقّق حيث حتقّق االنفكـاك إمنا ملخص اجلواب أنّ التكثّر    ]إخل... والنصارى[: قوله  )٢(

وال يلزم على األشاعرة؛  ألّم ال جيوزون انفكاك الصفات   ،  لقوهلم بانفكاكها  النصارى تكثّر القدماء  
  "ن "١٢. وال انفكاك بعض الصفات عن بعض، ن الذاتع

 وجوابـه أنّ  وال كفـر إالّ بـاإللتزام،  ، التزامـه لزوم الكفر غـري  :  قيل عليه]لكن لزمهم ذلك [: قوله  )٣(
مـن يلزمـه الكفـر وال يعلـم بـه فلـيس         ½: "املواقـف "ولذا قـال يف     ، لزوم الكفر املعلوم كفر أيضاً    

  "خ "١٢. ¼بكافر
: وقـالوا ،  من غاية جهلهم أّم جعلوا الذات الواحدة نفـس ثلـث صـفات    ]إخل... الوجودهي  [: قوله  )٤(

  ١٢.  الصفة¼األقنوم½ـوب،  القائم بنفسه¼اجلوهر½ـ وأرادوا ب،¼له ثالثة أقانيم، إنه تعاىل جوهر واحد½
  ١٢. األصل: مبعىن:  وقيل،الصفة:  كلمة سريانية مبعىن]أقنوم[: قوله  )٥(
انفكاك العلم وانتقاله من ذات اهللا تعـاىل إىل بـدن عيـسى عليـه الـصالة          : أي]وزوا االنفكاك فج[: قوله  )٦(

  ١٢. والسالم
  ١٢.  إذ االنفكاك واإلنتقال اليكون إالّ بالتغاير يف الذات]فكانت ذوات متغايرة[: قوله  )٧(
  ١٢. واالنتقالال نسلّم أنّ التكثّر ال يوجد بدون االنفكاك :  أي]لقائل أن مينع[: قوله  )٨(
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واالثنني  )١( مراتب األعداد من الواحدمبعىن جواز االنفكاك للقطع بأنّ
 البعض جزء من البعض، رة مع أنّ متكثّةدإىل غري ذلك متعدوالثالثة 

يف كثرة  )٣(ةر نـزاع من أهل السنوأيضاً ال يتصو .)٢(واجلزء ال يغاير الكلّ
٤(وىل أن يقال متغايرة كانت أو غري متغايرة، فاأل،دهاالصفات وتعد( :
على ) ٥( ال ذات وصفات، وأن ال جيترأ،د ذوات قدميةاملستحيل تعد

هي واجبة ال لغريها : القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاا، بل يقال
س، ويكون هذا  ذات اهللا تعاىل وتقد:وال غريها، أعين) ٦( ليس عينهاِلمابل 

ا واجبة  أّ:عاىل وصفاته، يعينواجب الوجود لذاته هو اهللا ت: مراد من قال

                                                

فـال  ، وال انفـصال يف الواحـد   ،  العدد هو الكم املنفـصل     ]للقطع بأنّ مراتب العدد من الواحد     [: قوله  )١(
، العـدد مـا يقـع يف العـدد    : ومنـهم مـن قـال   . يكون عدداً ولذا فسروه مبا هو نصف جمموع حاشيتيه        

  ١٢. ب أو على التغليبفكالم الشارح مبين على هذا املذه، فيكون أعم من الكم املنفصل
  وإن جاز  االنفكاك  بالنسبة إىل، ال ينفك عنه من حيث إنه جزء:  أي]واجلزء ال يغاير الكلّ[: قوله  )٢(

فالتعـدد والتكثّـر   ، ما متعددان ومتكثّرانمع أ،  كلّوكذا الكلّ ال ينفك عن اجلزء من حيث إنه     ، ذاته
  ١٢. ثابت بدون االنفكاك

  ١٢.  الختالف املاتريدية واألشعرية يف أّا سبع أو مثان] يتصور نزاع من أهل السنةال[: قوله  )٣(
بل جيب علـى تـسليمه بـأنّ      ، إلجياب املعتزلة مبا مر من إنكار التعدد      :  أي ]فاألوىل أن يقال  [: قوله  )٤(

  ١٢. وهو اليلزم علينا، ال ذات وصفات، املستحيل تعدد ذوات قدمية
جـرأة  ، وعلى ذلك القول بتعـدد الواجـب لذاتـه   ،  لئالّ يرد شبهة املعتزلة  ]إخل... أن ال جيترأ  و[: قوله  )٥(

  ١٢. عظيمة
 ويف ¼عنيها½والضمري يف ، ¼عينها½وخربه  ، ¼ما½ اسم ليس ضمريه العائد إىل       ]بل ِلما ليس عينها   [: قوله  )٦(

  ١٢.  يرجع إىل الصفات¼غريها½



 

 

يف ) ١(ا يف نفسها فهي ممكنة، وال استحالة، وأم وتقدسلذات الواجب تعاىل
ه غري منفصل عنه، فليس ب واجباً ،قدم املمكن إذا كان قائماً بذات القدمي

 يلزم من وجود القدماء وجود اآلهلة، لكن ينبغي أن حىت) ٢( قدمي إهلاًكلّ
) ٣(بصفاته وال يطلق القول بالقدماءموصوف ، بذاتهىل قدمي اهللا تعا إنّ: يقال

 ،ة موصوف بصفات األلوهي، منها قائم بذاته كال يذهب الوهم إىل أنّلئالّ
، )٤(ولصعوبة هذا املقام ذهبت املعتزلة والفالسفة إىل نفي الصفات

ة إىل نفي قدمها،والكرامي...............................................  
                                                

لَمـا كانـت الـصفات    :  أن يقـال واب سـؤال مقـدر تقريـره    شـارة إىل جـ     إ ]إخل... وال استحالة [: قوله  )١(
أنه ال استحالة :  حاصل اجلواب  كلّ ممكن حادث،  : ة؛ إذ هم يقولون   استحال أن تكون قدمي   ، ممكنة

قـال إمـام أهـل الـسنة الـشيخ      . يف قدم املمكن إذا كان قائماً بذات القدمي وواجباً له غري منفصل عنـه       
ال بالـذات مـستندة إىل   ، إنّ الـصفات واجبـة للـذات بالـذات    ½: يلـوي قـدس سـره    الربأمحد رضا خان 

واالفتقـار يف الوجـود     ، بل على جهـة االقتـصار الـذايتّ األزيلّ        ، ال على وجه اخللق وإالحداث    ، الذات
ا  بيد أنـ  والقدمي من املمكن من وجه    ، طلقاًوكذا احلادث الذايتّ أعم من الزماينّ م      . والقيام واملمكن 

،  كما ال نقول املخلوق إالّ عليه؛ ألنّ اخللق هو اإلجيـاد باالختيـار         ،ال نطلق احلدوث إالّ يف الزماينّ     
  ."املستند املعتمد" ١٢. ¼وباهللا التوفيق، شكاالت مجيعاًوبه تنحلّ األ، ظه فإنه هو احلقفاحف

أنّ القـول بتعـدد   :  يعـين ¼املمكـن ال استحالة يف قـدم    ½:  تفريع على قوله   ]فليس كلّ قدمي إهلاً   [: قوله  )٢(
  ١٢. إالّ إذا كانت واجبات غري ممكنات، القدماء ال ينايف التوحيد

اهللا تعـاىل قـدمي   : بـل يقـال  ، اهللا تعاىل قدمي بالقـدماء :  فال يقال ]وال يطلق القول بالقدماء   [: قوله  )٣(
  ١٢. بصفاته

لكـن قـال احملقّـق    ، ال زائـد علـى ذاتـه   ، اتـه صفاته تعاىل عـني ذ :  قالوا  بأن ]إىل نفي الصفات  [: قوله  )٤(
 ليـست مـن األصـول    مسئلة زيادة الصفات وعدم زيادا واعلم أنّ "شرح العقائد العضدية"واينّ يف  الد

إنّ زيـادة الـصفات وعـدم    : وقد مسعت عن بعض األصفياء أنه قـال ، اليت يتعلّق ا تكفري أحد الطرفني  
      Å 
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رفع ) ٢(هذا يف الظاهر: فإن قيل .تهاتها وعينيإىل نفي غريي) ١(واألشاعرة
 املفهوم من الشيء إن مل يكن هو ؛ ألنّللنقيضني، ويف احلقيقة مجع بينهما
قد : قلنا ،ر بينهما واسطة فعينه، وال يتصواملفهوم من اآلخر فهو غريه، وإالّ

فس٣(ةروا الغريي (ر ويتصور وجود أحدمها مع بكون املوجودين حبيث يقد
اد املفهوم بال ة باحتّبينهما، والعيني )٤(ميكن االنفكاك :عدم اآلخر، أي

                                                

 يتراءى له مـا كـان غالبـاً    إمناومن أسنده إىل غري الكشف ف، الّ بالكشفزيادا وأمثاهلا ِمما ال يدرك إ   
       وال أرى بأسـاً يف اعتقـاد أحـد طـريف النفـي واإلثبـات يف هـذه           ، على اعتقاده حبـسب النظـر الفكـري

  ١٢. املسئلة
عينيـة   فاشتشكلوا الواسـطة بـني ال  هب قدمائهم أما املتأخرون منهم هذا مذ ]إخل... واألشاعرة[: قوله  )١(

ومنعـوا بطـالن تعـدد القـدماء        ، وأّـا ممكنـة صـادرة باإلجيـاب       ، وذهبوا إىل أّا غري الذات    ، والغريية
  ."نرباس" ١٢. واختار بعضهم السكوت، ومال بعضهم إىل العينية، املتغايرة القائمة بذاته تعاىل

فقـد  ، ¼ال هو½: فإذا نفى العينية بقوله، ان حاصله أنّ العينية والغريية ضد ]إخل... هذا يف الظاهر  [: قوله  )٢(
، ¼وال غـريه  ½: وإذا نفى الغرييـة بقولـه     ، أثبت له الغريية؛ ألنّ ارتفاع أحد النقيضني يستلزم ثبوت اآلخر         

وأما رفعهما فهـو ظـاهر   ، فهذا مجع بني النقيضني. فقد اجتمعت العينية والالعينية، فقد أثبت له العينية  
  ١٢. ¼ وال غريهال هو½: من قوله

 بينوا صحة التفسري املذكور بأنه ماخوذ مـن العـرف واللغـة؛ ألنـك     ]إخل... قد فسروا الغريية  [ :قوله  )٣(
فلـو  ،  فقد صدقت إذا مل يكن فيها شخص آخرمـع أنـه ازديـاد قـدرة          ،¼ما يف الدار غري زيد    ½ : قلت إذا

أنّّ املـراد بـالغري يف   :  وحاصـل اجلـواب  ،والصفة غري املوصوف لكنت كاذبـاً    ، ء غري الكلّ  كان اجلز 
. وهـو باطـل  ، وإالّ لزم أن ال يغـاير زيـد ثوبـه وأمتعـة الـدار       ،  غريه من أفراد اإلنسان    ،¼غري زيد ½: قولنا
  "ع ح" ١٢

بـأن يتـصور وجـود    ،  أعم من أن يكون االنفكاك بينهما حبسب الوجود   ]ميكن االنفكاك : أي[: قوله  )٤(
  "ع ح" ١٢. و حبسب احليز بأن يتحيز أحدمها يف حيز مل يتحيز اآلخر فيهأ، أحدمها مع عدم اآلخر
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ر بينهما واسطة بأن يكون تفاوت أصالً، فال يكونان نقيضني، بل يتصو
الشيء حبيث ال يكون مفهومه مفهوم اآلخر، وال يوجد بدونه كاجلزء مع 

 ذات اهللا تعاىل وبعض الصفات مع البعض، فإنّ) ٢(والصفة مع الذات) ١(الكلّ
، والواحد من العشرة يستحيل )٣( حمالة، والعدم على األزيلّاته أزليوصف

ووجودها وجوده، ) ٤(بقاؤه بدوا وبقائها بدونه إذ هو منها، فعدمها عدمه
) ٦(نة قيام الذات بدون تلك الصفات املعي، فإنّ)٥(خبالف الصفات احملدثة

م إن )٧(كذا ذكره املشايخ، وفيه نظر ،كون غري الذاتتر، فمتصو؛ أل

                                                

وال جيـوز  ، حتـى تكـون عينـه    ،  فإنّ مفهوم اجلزء ليس مفهوم الكـلّ بعينـه         ]كاجلزء مع الكلّ  [: قوله  )١(
  "ر "١٢.  يكون غريهحىتاالنفكاك بينهما 

ال يتـصور  ، جود قدمي وصفاته موجـودة قدميـة     أنّ ذات اهللا تعاىل مو    :  يعين ]والصفة مع الذات  [: قوله  )٢(
  ١٢. وال نعين باملغايرة املنفية إالّ هذا، وال وجود صفاته دون ذاته، وجود ذاته دون صفاته

  ١٢.  فال يقدر وال يتصور وجود أحدمها بدون اآلخر]والعدم على األزيلّ حمال[: قوله  )٣(
وإالّ فتخــالف الوجــودين ، ســتلزام بطريــق املبالغــة هــذا تعــبري عــن اال]إخل... فعــدمها عدمــه[: قولـه   )٤(

  ١٢. كما سيذكره، على أنّ االستلزام بني العدمني باطل، والعدمني ظاهر
  ١٢. صفات املخلوقني؛ إذ جيوز عدمها مع بقاء الذات:  أي]خبالف الصفات احملدثة[: قوله  )٥(
 بـالتعيني ِلمـا أنّ الـذات      ¼الـصفة ½يـد   ا ق إمنـ ،  يف بعض احلواشـي    ] املعينة اتبدون تلك الصف  [: قوله  )٦(

وإذا أمكن وجود الذات بـدون تلـك الـصفات فتكـون تلـك           ، املوجودة ال بد هلا من صفة يف اجلملة       
 وكذا الكالم يف بعض الصفات املتحد موصـوفها بالنـسبة إىل      ، إلمكان االنفكاك،  الصفات غري الذات  

  ١٢. رجلواز وجود بعضها بدون البعض اآلخ البعض اآلخر؛
  ١٢.  هذا النظر من جانب املعتزلة على تعريف الغريية بإمكان االنفكاك]فيه نظر[: قوله  )٧(
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والعرض ) ١(ة االنفكاك من اجلانبني انتقض بالعامل مع الصانعصحبه أرادوا 
ر وجود العامل مع عدم الصانع الستحالة عدمه، وال  إذ ال يتصو؛مع احملل

، وهو ظاهر مع القطع باملغايرة وجود العرض كالسواد مثالً بدون احمللّ
وكذا املغايرة بني اجلزء والكلّلزمت ) ٢(فاقاً، وإن اكتفوا جبانب واحدات ،

 والذات بدون بني الذات والصفة للقطع جبواز وجود اجلزء بدون الكلّ
وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر  :)٣(اتالصف
 منهما مع عدم اآلخر ر وجود كلّتصو) ٥(املراد إمكان: ال يقالو، )٤(الفساد

                                                

لكـن العـامل مل يـصح انفكاكـه عـن      ،  فإنّ الصانع ينفك عـن العـامل  ]الصانعمع العامل بانتقض  [: قوله  )١(
قد عرفـت أنّ املـراد   : ا نصهوأجاب عنه العالّمة اخلياىلّ مب  . فلم يوجد االنفكاك من اجلانبني    ، الصانع
فال نقض بالعامل مـع الـصانع؛ إذ جيـوز أن ينفـك      ،  أو يف احليز   فكاك ما يعم االنفكاك يف الوجود     باالن

ــ ،والعامل عن الصانع يف احليز الستحالة حتيز الـصانع  ، الصانع عن العامل يف الوجود     وكـذا ال يـرد   . آه
وينفـك العـرض عـن احملـلّ يف     ، لّ عن العرض يف الوجوداإلشكال بالعرض مع احمللّ؛ إذ ينفك احمل      

  ١٢. فإنّ حيز العرض هو احمللّ وحيز احمللّ مكانه، احليز
  ١٢. إن أرادوا به صحة االنفكاك من جانب واحد: أي] اكتفوا جبانب واحد[: قوله  )٢(
يه أنه ال خيلو إمـا أن  ويرد عل، يصح انفكاك الذات عن الصفات:  أي ]والذات بدون الصفات  [: قوله  )٣(

أو أن ، فال نسلّم وجود الذات بدون الـصفة؛ ألنّ الـصفة الزمـة لـه    ، يكون املراد ذاته الواجب وصفته    
  ١٢. ما ليسا بغريينفال نسلّم أ، يكون املراد الذات والصفات احملدثة

  ١٢.  ألنّ الواحد يوجد بدون العشرة]ظاهر الفساد[: قوله  )٤(
، صـحة االنفكـاك مـن اجلـانبني      :  حاصله أنـا خنتـار الـشق األول يعـين          ]إخل...  إمكان املراد[: قوله  )٥(

فيكون معناه أنه ميكن فرض وجود كلّ منـهما    ، ال مبعىن التجويز العقلي   ، والتقدير هاهنا مبعىن الفرض   
  ١٢. وإن كان يف نفس األمر حماالً، بدون اآلخر
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 يطلب ثُمموجوداً ) ١(رامل قد يتصوولو بالفرض وإن كان حماالً، والع
ه كما ميتنع وجود ، فإنبالربهان ثبوت الصانع خبالف اجلزء مع الكلّ

من العشرة بدون العشرة، إذ لو ) ٢(العشرة بدون الواحد ميتنع وجود الواحد
) ٣( وصف اإلضافة معتربواحلاصل أنّ ، كان واحداً من العشرةِلماوجد 

حوا بعدم املغايرة قد صر: )٥(ا نقول؛ ألن)٤(ظاهر حينئذوامتناع االنفكاك 
ّبني الصفات بناء على أا ال يتصوا أزليأنهة، مع القطع بر عدمها لكو 

                                                

  تصور وجود العامل بدون الصانع؛ إذ لو مل ميكن لكـان طلـب  ميكن:   أي ]والعامل قد يتصور  [: قوله  )١(
فصح االنفكـاك مـن   ، وكذا ميكن تصور وجود الصانع مع عدم العامل، على ثبوت الصانع عبثاً    الربهان

  ١٢. اجلانبني فثبت املغايرة بينهما
ه اً مـن حيـث إنـ   ميتنع تصور وجود واحد مـن العـشرة أيـض        :  أي ]إخل... ميتنع وجود الواحد  [: قوله  )٢(

 وهكذا ميتنع تصور الـذات بـدون الـصفات      ،فال يتحقّق التغاير بينهما   ،  بدون العشرة  واحد من العشرة  
  ١٢. من حيث إنه ذات للصفات

ال يوجـد  ، أنّ الواحد من العشرة من حيث إنه واحد مـن العـشرة  :  يعين ]وصف اإلضافة معترب  [: قوله  )٣(
  ١٢. بدون العشرة

  ١٢.  إذ ال ميكن تصور أحد املضافني بدون اآلخر]ظاهر[: قوله  )٤(
 أمـا األول فألنـه   لتوجيه أيضاً منقوض طـرداً وعكـساً،   حاصله أنه على هذا ا     ]إخل... ألنا نقول [: قوله  )٥(

وكذا وجود الذات جمـرداً عنـها؛    ، يصدق على الصفات؛ إذ يتصور وجود كلّ منها جمرداً عن اآلخر          
 وأما الثاين فألنه ال يصدق على العرض جود ذلك اآلخر من تلك الصفات،ربهان بعده و  ألنه يطلب بال  

ثُـم توجيـه اعتبـار وصـف اإلضـافة      ، كما عرفت أنه ال جيوز العقل بذاته وجوده بـدون حملّـه   ، وحملّه
خـر أصـالً؛   أبطله بأنه مستلزم للباطل؛ ألنه على هذا االعتبار ال ميكن وجود أحد املتغـايرين بـدون اآل   

، ألنه عند اعتبار الوصف ال ميكن الفك أصـالً؛ ألنـه ال أقـلّ مـن وجـود وصـف الغرييـة بـني الغرييـني          
  . بتصرف"نظم الفرائد" ١٢.  بني النقيضنيحىتوبأخذ هذا الوصف ميتنع الفك مرةً 
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ر وجود البعض كالعلم مثالً، يتصوّثُمم  يطلب إثبات البعض اآلخر، فعلم أ
ولو  ،مع احمللّ) ٢( ال يستقيم يف العرضأنه، مع )١(مل يريدوا هذا املعىن

 متضايفني كاألب واالبن اعترب وصف اإلضافة لزم عدم املغايرة بني كلّ
 من األمساء ية الغري ألنّ؛ة مع املعلول، بل بني الغريين وكالعلّ،ألخويناو

٤(فإن قيل ،)٣(ة، وال قائل بذلكاإلضافي( :ّا مل ال جيوز أن يكون مرادهم أ
 كما هو حكم سائر ال هو حبسب املفهوم، وال غريه حبسب الوجود،

ا، فإناحملموالت بالنسبة إىل موضوعاحاد بينهما حبسب ه يشترط االت
كما يف )٦( احلملفيد، والتغاير حبسب املفهوم لي)٥( احلملالوجود ليصح ،

                                                
  ١٢. إمكان تصور وجود كلّ منهما مع عدم اآلخر:  أي]هذا املعىن[: قوله  )١(
ال يـستقيم تعريـف املغـايرة يف العـرض مـع احملـلّ؛ ألنّ تـصور           :  يعـين  ]ال يستقيم يف العرض   [: ولهق  )٢(

  ١٢. عدم املوضوع حمال؛ ألنّ وجود العرض يف نفسه هو وجوده يف موضوعه  معالعرض
  ١٢. ما بني الغريينيِس، بعدم التغاير بني املتضايفني:  أي]ال قائل بذلك[: قوله  )٣(
  رادفـتـأنّ نفي العينية راجع إىل نفي ال: حاصله،  توجيه آخر لكالم املصنف]إخل... ن قيلفإ[: قوله  )٤(

فيـؤول األمـر إىل أنّ   ، وسـلب الغرييـة عائـد إىل نفـي تعـدد الوجـود والـذات           ، وسلب اتحاد املفـاهيم   
 وذاته و لكن وجودها وذاا ومصداقها عني وجود الواجب، مفاهيمها مغايرة ملفهوم الواجب الوجود

  ."نظم الفرائد" ١٢. مصداقه
ولذا ال يصح محـل  ، ومل يصح احلمل،  ألنه لو مل يتحدا يف الوجود مل يتصادقا ]ليصح احلمل [: قوله  )٥(

  ١٢. احلجر على اإلنسان
 قـال العالّمـة   لكان محل الشيء على نفسه وهو عبث، ألنه لو كانا متحدين يف املفهوم  ]ليفيد[: قوله  )٦(

بل ال بد من عدم اشـتمال املوضـوع   ، إنّ جمرد التغاير حبسب املفهوم غري كاٍف يف اإلفادة  : ايلّاخلي
  ١٢. ¼احليوان الناطق ناطق½: على احملمول للقطع بعدم إفادة قولنا
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 ،ه ال يصح، فإن¼اإلنسان حجر½: ، خبالف قولنا¼اإلنسان كاتب½: قولنا
 يف مثل  يصحإمنا هذا نّأل: )١(قلنا ،ه ال يفيد فإن،¼اإلنسان إنسان½: وقولنا

الكالم  والقدرة مع أنّ) ٢(العامل والقادر بالنسبة إىل الذات، ال يف مثل العلم
 .اليد من زيدوكالواحد من العشرة ) ٣(فيه، وال يف األجزاء الغري احملمولة

 كون الواحد من العشرة واليد من زيد غريه ِمما أنّ) ٤("التبصرة"وذكر يف 
ذلك   سوى جعفر بن حارث، وقد خالف يف،منيقل به أحد من املتكلّمل ي

 العشرة اسم جلميع  ذلك من جهاالته، وهذا ألنّ، وعد)٥(مجيع املعتزلة

                                                

ال جيوز؛ ألنّ هذا الوجه ال جيـري يف املبـادي الـيت       : أي، ¼مل ال جيوز؟  ½:  جواب لقوله  ]قلنا[: قوله  )١(
وليـست  ،  جيـري يف املـشتقّات احملمولـة مواطـاة        إمنـا  و ي غري حممولـة،   وه، ت احلقيقية هي الصفا 

نظم " ١٢. وال كالم فيها؛ إذ عينيتها ظاهرة مصداقاً، بل ماخوذة مع الذات املوصوفة، صفات خالصة
  ."الفرائد

  ١٢. لها عليهواجلواب ال جيري إالّ يف صفة يصح مح،  ألنه غري حممول]ال يف مثل العلم[: قوله  )٢(
فالواحد من العشرة ، ال جيري اجلواب فيها أيضاً:  أي]إخل... وال يف األجزاء الغري احملمولة   [ :قوله  )٣(

  حسبـ بال هو، ليهماـع أنه ال يصدق عـم، رهـيـن زيد وال غـيـيد ليس عـوكذا ال، ال عينها وال غريها
  "ر "١٢. وال غريه حبسب الوجود، املفهوم

فال يعد الواحد مـن  ،  سند على أنّ األجزاء الغري احملمولة ال تعد غري الكلّ ]"التبصرة"كر يف   ذ: [قوله  )٤(
 ١٢. بل ال غريه وال عينـه ، غري زيد، ال مطلق اليد ، وال يد زيد  ، غري العشرة ، ال مطلق الواحد  ، العشرة

  ."نظم الفرائد"
، فة املتكلّمني كلّهم؛ ألنه أدخل يف إلزام جعفـر  خص املعتزلة بعد ادعاء خمال  ]مجيع املعتزلة [: قوله  )٥(

  "ن "١٢. خبروجه عن مذهب قومه



 

 

، فلو كان الواحد غريها لصار غري )١( فرد مع أغياره متناول لكلّ،األفراد
 زيد ، وكذا لو كان يد)٢(نفسه؛ ألنه من العشرة، وأن تكون العشرة بدونه

صفاته :أي) وهي()٣(غريه لكان اليد غري نفسها هذا كالمه، وال خيفى ما فيه
٤()العلم(ة األزلي (يوهاعند تعلّ ة تنكشف املعلومات صفة أزلي قها)٥(. 

  ..............................................ةوهي صفة أزلي) والقدرة(
                                                

، لكلّ واحد من أحاده مع األحاد األخر اليت هي أغيار ذلك الواحـد         :  أي ]لكلّ فرد مع أغياره   [: قوله  )١(
ن الواحد من فلو كا، فيصدق على كلّ فرد منها أنه مع التسعة الباقية عشرة، وهي األحاد التسعة الباقية

  ١٢. العشرة غري العشرة لصار غري نفسه
 ¼ألنـه مـن العـشرة   ½:  بالكسر خمففة نافية معطوفـة علـى قولـه     ¼إن½ ]وأن تكون العشرة بدونه   [: قوله  )٢(

لصار حبسب ½:  مفتوحة ناصبة معطوفة على قوله  ¼أن½: ال يوجد العشرة بدون الواحد، وقيل     : واملعىن
قـد وقـع يف عامـة    : ، وقال العالّمة اخليـايلّ "النرباس"قاله يف   ، عشرة بدونه لزم أن يوجد ال   :  أي ،¼املعىن

أنه تصحيف فضل؛ إذ ال ميكن عطفه على ما سبق إالّ بتمحل ،  النافية¼لن½ املصدرية بدل ¼أن½النسخ  
  ١٢. وينتقض أيضاً بالالزم، فإنه غري عند املعتزلة،تقدير

  "ن "١٢. ال يدلّ على عدم املغايرة، وكونه ال يوجد بدونه، الشيء من الشيء ألنّ كون ]ال خيفى ما فيه[: قوله  )٣(
 قال اإلمام العارف الرباينّ سيدي عبد الوهاب الـشعراينّ رضـي اهللا تعـاىل عنـه وأرضـاه               ]العلم: [قوله  )٤(

اىل يـدرك مجيـع   مل يتجدد له علم عند جتدد األشياء، واحلق تعـ        ،مل يزل اهللا تعاىل عاِلماً باألشياء     : عنا
واملمكنـات ال تـدرك نفـسها وال    ، املمكنات يف حـال عـدمها ووجودهـا وتنوعـات األحـوال عليهـا       

وهـي يف العـدم أدركـت    ، فلَمـا كـشف هلـا عـن شـهود نفـسها      ، وجودها وال تنوعات األحوال عليها    
عـن أعياـا وأحواهلـا    تنوعات األحوال عليها يف خياهلا، فما أوجد اهللا تعاىل األعيـان إالّ ليكـشف هلـا      

؛ ألّـا  ¼مل يتجـدد لـه علـم عنـد جتـدد األشـياء      ½: شيئاً بعد شيء على التوايل والتتابع، فهذا معىن قولنا 
  ".اليواقيت واجلواهر "١٢. كانت معلومة للحق تعاىل

ن ذلك التعلّق سواء كا: قال العالّمة اخليايل، عند تعلّق الصفة باملعلومات:  أي]عند تعلّقها ا[: قوله  )٥(
واملتجددات باعتبار ، فإنّ للعلم تعلّقات قدمية غري متناهية بالفعل بالنسبة إىل األزليات  ، قدمياً أو حادثاً  

      Å 
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ة توجب وهي صفة أزلي) ٣()واحلياة()٢(قها اعند تعلّ) ١(ر يف املقدورات تؤثّ
ة العلمصح. )٤(وهي مبعىن القدرة) ةوالقو(. ............................  

  
  

                                                

. آهـ، وتعلّقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة إىل املتجددات باعتبار وجودها اآلن أو قبل  ، أّا ستجدد 
تبـدل ذات  ، تغير املتجددات حبـسب جتـدد األزمـان وتبـدهلا      وال يلزم من    : قال العالّمة عبد احلكيم   

بـل يف  ، الواجب من صفة إىل صفة على ما زعمت الفالسفة؛ ألنّ ذلك ال يوجب تغيراً يف صـفة العلـم        
هذا ما عليـه اجلمهـور، وذهـب بعـض احملقّقـني إىل أنّ      ، وال فساد فيه، تعلّقاا اليت هي أمور إضافية 

فال حاجة إىل إثبات تعلّقات حادثة    . والعلم بأّا ستوجد واحد   ، ددات بأّا وجدت  علمه تعاىل باملتج  
  ١٢. لعلمه تعاىل باملتجددات باعتبار وجودها

 ظاهره مبين على ما ذهب إليه األشعري من إرجاع التكوين إىل القدرة ال     ]تؤثر يف املقدورات  [ :قوله  )١(
، واإلرادة مرجحـة ، بأنّ القـدرة صـفة مـصححة      :  القائلني على املذهب املصنف ومشاخيه املاتريدية    

  "ن "١٢. والتكوين مؤثّرة
باإلجياد واإلعدام حيدث هلا تعلّقات : أي، عند تعلّق القدرة باملقدورات:  أي]عند تعلّقها ا[: قوله  )٢(

عـاىل حمـلّ   فاليلـزم كـون ذات اهللا ت  ، باحلوادث، وحملّ التعلّق هـو ذات احلـوادث ال ذات اهللا تعـاىل         
  "ر "١٢. احلوادث

ا إمـا اعتـدال   لكن اختلفوا يف معـىن حياتـه؛ ألـ      ،  اتفق الكلّ على أنه تعاىل حي      ]إخل... احلياة[: قوله  )٣(
 ع ذلك املزاج   ، املزاج النوعية تتبا قور احلياة بشيء من هذه املعـاين يف حقّـه تعـاىل،    ، وإموال يتصو

وقـال  ، ن يعلـم ويقـدر    هـي كونـه حبيـث يـصح أ        : ري من املعتزلـة   فقال احلكماء وأبو احلسني البص    
، ا صفة توجب صحة العلم والقدرة؛ إذ لوال اختصاصه بصفة توجب صحة العلم والقدرةإ: اجلمهور

واحلق أنّ ذاته تعاىل خمالفة باحلقيقة لـسائر  . لكان اختصاصه بصحة العلم والقدرة ترجيحاً بال مرجح    
  ".مواقف "١٢. ي هو لذاته االختصاص فال يلزم الترجيح بال مرجحفقد يقتض، الذوات

  ."خيايل" ١٢.  فذكرها للتنبيه على الترادف أو على صحة اإلطالق على اهللا القوي العزيز]هي مبعىن القدرة[: قوله  )٤(
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ق صفة تتعلّ) والبصر( .باملسموعات قوهي صفة تتعلّ) ١()والسمع(
م، وال ل والتوهعلى سبيل التخيال  ،اًإدراكاً تامما باملبصرات، فتدرك 

ا قدم مووصول هواء، وال يلزم من قدمه) ٢(ته حاسرعلى طريق تأثّ
والقدرة قدم ) ٣(م العلمدزم من ِقاملسموعات واملبصرات كما ال يل

 .قات باحلوادث ألا صفات قدمية حتدث هلا تعلّ؛املعلومات واملقدورات
 توجب ختصيص ومها عبارتان عن صفة يف احلي) ٤()واإلرادة واملشيئة(

يف أحد األوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إىل ) ٥(أحد املقدورين
                                                

فقالت الفالسـفة  ، لكنهم اختلفوا يف معناه،  اتفق املسلمون على أنه تعاىل مسيع بصري   ]والسمع[: قوله  )١(
وقال اجلمهور ، ذلك عبارة عن علمه تعاىل باملسموعات واملبصرات: والكعيب وأبو احلسني البصري

  ".شرح مواقف "١٢.  صفتان زائدتان على العلمأما: منا ومن املعتزلة والكرامية
بالـسمع والبـصر تـأثّر    إنّ اإلدراك :  رد على الفالسفة حيث يقولـون   ]ر حاسته ال على طريق تأث   [ :قوله  )٢(

وهـو حمـال يف حقّـه تعـاىل، واجلـواب منـع ذلـك؛ إذ ال يلـزم مـن             ، احلاسة عن املسموع واملبـصر    
ال يف حـق  ، وإن سلّمنا ذلك فهـذا يف احليوانـات  . حصوهلما مقارناً للتأثّر فينا كوما نفس ذلك التأثر   

  ١٢ .فجاز أن ال يكون مسعه وبصره نفس ذلك التأثّر، الواجب تعاىل
، أنه إذا كانت صـفة الـسمع والبـصر قدميـة    :  دفع شبهة أخرى حاصلها]ال يلزم من ِقدم العلم   [: قوله  )٣(

أنه يلزم القـدم لـو كانـت التعلّقـات      : والالزم باطل، حاصل الدفع   ، يلزم قدم املسموعات واملبصرات   
  ١٢. قدمية، وليس كذلك

فالكلّ قدمي وواحد، وقد اتفق مجيـع       ، يدانيهما االختيار  لفظان مترادفان و   ]واإلرادة واملشيئة [: قوله  )٤(
: البقرة[﴾الْيسر ِبكُم اللَّه يِريد﴿: وإن اختلفوا يف معىن اإلرادة، قال اهللا تعاىل، الفرق على أنه تعاىل مريد

، ]٢٨: القصص[﴾يشاُء ام يخلُق ربك﴿و، ]٣٠: اإلنسان[﴾اللَّه يشاَء أَنْ ِإالَّ تشاُءونَ  وما  ﴿، ]١٨٥
  ".املعتقد "١٢. إىل غريها من اآليات واآلحاديث

  ١٢.  الفعل والترك املتساويني بالنسبة إىل القدرة]أحد املقدورين[: قوله  )٥(
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 على وفيما ذكر تنبيه على الرد .تابعاً للوقوع) ٢(ق العلم، وكون تعلّ)١(الكلّ
قائمة بذات اهللا تعاىل، وعلى ) ٣( املشيئة قدمية واإلرادة حادثة أنّمن زعم

إرادة اهللا تعاىل فعله أنه ليس مبكره وال ساه وال ) ٤( معىنمن زعم أنّ
ف  مكلّكلّ) ٥(مر به، كيف وقد أمرآمغلوب، ومعىن إرادته فعل غريه أنه 

 عن تانعبار) والفعل والتخليق( .)٦(وقعلان وسائر الواجبات ولوشاء باإلمي
                                                

 إشـارة إىل االسـتدالل علـى إثبـات صـفة اإلرادة وكوـا        ]مع استواء نسبة القـدرة إىل الكـلّ       [: قوله  )١(
فنـسبتها إىل هـذين املقـدورين علـى     ، أنّ القدرة صفة يصح ا الفعل والتـرك      : همغايرة للقدرة، وتقرير  

وكذا نسبتها إىل األوقات، فإن صدر ـا الفعـل يف وقـت والتـرك يف وقـت لـزم التـرجيح بـال               ، السواء
  "ن "١٢. وهي اإلرادة، فال بد من صفة أخرى ترجح أحد املقدورين يف أحد األوقات، مرجح

صفة اإلرادة مغايرة لصفة العلم أيضاً؛ ألنّ العلم بوقـوع شـيء            :  أي ]إخل... ون تعلّق العلم  وك[: قوله  )٢(
تابع لكونه حبيث يقع فيـه؛ ألنـه ظلّـه وحكايـة عنـه، وهـذا رد علـى احلكمـاء حيـث          ، يف وقت معين 

  "ر "١٢. إنّ إرادته تعاىل هي نفس علمه بوجه النظام األكمل ويسمونه عناية: يقولون
فكأنه مـاخوذ مـن قـول    ، ا حادثة قائمة بذاا ال بذاته تعاىلإ:  قالت املعتزلة ]واإلرادة حادثة [: ولهق  )٣(

، ا حادثـة قائمـة بذاتـه      إـ : لفيض، وقالت الكراميـة   إنه عند وجود املستعد للفيض حيصل ا      : احلكماء
  ".شرح مواقف "١٢. والكلّ باطل

  أمر عدمي وهو عدم، كونه تعاىل مريداً: قال احلسني النجار ]إخل... وعلى من زعم أنّ معىن[: قوله  )٤(
. ويف فعل غريه األمـر بـه  ، يف فعله العلم مبا فيه من املصلحة : أي: وقال الكعيب . كونه مكرهاً ومغلوباً  

  "مواقف"١٢
  ىل قدواحلال أنه تعا، كيف يكون إرادة اهللا تعاىل فعل غريه نفس األمر به:  أي]كيف وقد أمر[: قوله  )٥(

ولـو شـاء منـهم اإلميـان     ، مع أنّ كثرياً منهم كفّـار وعـصاة  ، أمر كلّ مكلّف باإلميان وسائر الواجبات    
  ١٢. فعلم أنّ اإلرادة غري األمر، وإالّ يلزم العجز، والواجبات لكانوا مؤمنني ومطيعني

ف املـراد عـن إرادتـه       م جيـوزون ختلّـ    فإ، ة غري مسلّمة عند املعتزلة     املالزم ]ولو شاء لوقع  [: قوله  )٦(
  ١٢. كما سيجيء لكن كالم الشارح مبين على التحقيق، تعاىل



 

 

#  

١٥٧  

   

"  !  

ة تسصفة أزليالتكوين، وسيجيء حتقيقه، وعدل عن لفظ اخللق لشيوعبى م 
ح به إشارة إىل هو تكوين خمصوص صر) والترزيق( .استعماله يف املخلوق

سند أِمما والترزيق واإلحياء واإلماتة وغري ذلك والتصوير  مثل التخليق أنّ
ة قائمة بالذات هي ة أزلي منها راجع إىل صفة حقيقيإىل اهللا تعاىل، كلّ

ّالتكوين، ال كما زعم األشعري١(ا إضافات وصفات لألفعال من أ(. 
) ٣(¼القرآن½ـى باملسم) ٢(ر عنها بالنظمبعة وهي صفة أزلي) والكالم(

 نفسه يفى وخيرب جيد  من يأمر وينه كلّ وذلك ألنّ؛ب من احلروفاملركّ
 إذ قد ؛)٥( غري العلمو عليه بالعبارة أو الكتابة أو اإلشارة، وهثُم يدلّ) ٤(معىن

ألنه قد يأمر مبا ؛ا ال يعلمه، بل يعلم خالفه، وغري اإلرادةخيرب اإلنسان عم 

                                                

أنّ صفات الذات قدمية قائمة بذاته : يعين،  ال صفات للذات]من أّا إضافات وصفات لألفعال[: قوله  )١(
واملـراد  ، ةكالتكوين واإلحيـاء واإلماتـ  ، كالعلم واحلياة وصفات األفعال حادثة غري قائمة بذاته     ، تعاىل

  "ر "١٢. وبصفات الفعل الذي ال يلزم النقص من سلبه، بصفات الذات الذي يلزم النقص من سلبه
  "ن "١٢.  يريد أنّ الكالم املعدود من الصفات اإلهلية هو املعىن القدمي القائم بذاته تعاىل]عبر عنها بالنظم[: قوله  )٢(
أو باليونـاينّ  ، ¼زبـور ½وإن عبر بالسرياينّ فـ، ¼قرآن½عنه باللسان العريب فـ هذا إذا عبر ]¼القرآن½املسمى بـ [: قوله  )٣(

يقـال  ، هذا الكالم القدمي القائم بذاته تعاىل : فضل الرسول البدايوين  قال اإلمام   . ¼توراة½أو بالعربي فـ  ، ¼إجنيل½فـ
  ١٢.  هو اللفظ الدالّ عليه العربي والعريبإمنا، وال يوصف بأنه عريب أو عربي، ¼الكالم النفسي½: له

وال ،  وذلك املعىن غري العبارات؛ إذ قـد خيتلـف العبـارات باألزمنـة واألمكنـة واألقـوام              ]معىن[: قوله  )٤(
  ١٢. خيتلف ذلك املعىن

غري العلم؛ إذ قد خيرب الرجـل عمـا ال   ، املعىن النفسي الذي جيده املخرب:  أي]وهو غري العلم [: قوله  )٥(
  ١٢. م خالفه أو يشك فيهبل يعل، يعلمه



 

 

#  

١٥٨  

   

"  !  

ألوامره،  امتثاله ظهار عصيانه وعدمىل إقصداً إ) ١(ال يريده، كمن أمر عبده
ى هذا ويسمإليه األخطل بقوله أشار  على ما) ٢(اًكالماً نفسي:  

  جعل اللسان على الفؤاد دليالً      إمنا الكـالم لفي الفـؤاد وإنّ
، وكثرياً ما تقول )٣(¼رت يف نفسي مقالة زوإينّ½: وقال عمر رضي اهللا عنه

والدليل على ثبوت ، ¼ يف نفسي كالماً أريد أن أذكره لكإنّ½: لصاحبك
عليهم السالم أنه تعاىل ) ٤(ة وتواتر النقل عن األنبياءم إمجاع األمصفة الكال

                                                
  ١٢. جمرد اإلختبار دون اإلتيان باملأمور به،  فإنّ مقصود املوىل من أمره]كمن أمر عبده[: قوله  )١(
  وكانت هذه العبارات دالّة على، املعىن الذي وجد يف النفس:  أي]يسمى هذا كالماً نفسياً[: قوله  )٢(

وهو الذي يريـده    ، وهو املعىن القائم بذات املتكلّم    ،  وخمرباً وهو كونه آمراً وناهياً   ،املعىن القائم بذاته  
وهـو اختيـار الـشيخ أيب    ، املتكّلم يف نفسه ويعرب عنه ذه العبارات واأللفاظ املتركّبـة مـن احلـروف       

ر "١٢. منصور املاتريدي"  
فلـم  ، وتكلّم هـو فأشار إىلّ أبوبكر أن أسكت ،  ومهمت أن أقوهلا ]إينّ زورت يف نفسي مقالة    [: قوله  )٣(

  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، يترك شيئاً ما أردت أن أقوله إالّ قاله، وكان ذلك يف أمر اإلمامة
، إنه تعاىل أمـر بكـذا  : ويقولون،  فإنه تواتر أّم كانوا يثبتون له الكالم     ]تواتر النقل عن األنبياء   [: قوله  )٤(

صـدق الرسـول موقـوف علـى     : الم، فـإن قيـل    وكلّ ذلك من أقسام الكـ     ، وأخرب بكذا ، وى عن كذا  
، إخباره عـن كونـه صـادقاً   ، وتصديق اهللا تعاىل إياه، تصديق اهللا تعاىل إياه؛ إذ ال طريق إىل معرفته سواه    

فإذا قد توقّف صدق الرسول على كالمه تعاىل فإثبـات الكـالم هللا           ، وهذا اإلخبار كالم خاص له تعاىل     
بـل هـو إظهـار املعجـزة علـى وفـق       ، ال نسلّم أنّ تصديقه لـه كـالم       : قلنا، تعاىل بتصديق الرسول دور   

  ".شرح مواقف "١٢. فإنه يدلّ على صدقه، دعواه



 

 

#  

١٥٩  

   

"  !  

 فثبت أنّ، م من غري ثبوت صفة الكالمالتكلّ) ١(م، مع القطع باستحالةمتكلّ
 هي العلم والقدرة واحلياة والسمع والبصر واإلرادة :هللا تعاىل صفات مثانية

ر نـزاع وخفاء كرزيادة رية األخ) ٢(ولَما كان يف الثالثة .والتكوين والكالم
ا وقداإلشارة إىل إثباأي) وهو: (ل الكالم بعض التفصيل فقالمها، وفص: 

 للشيء ضرورة امتناع إثبات املشتق) م بكالم هو صفة لهمتكلّ(اهللا تعاىل 
 على املعتزلة حيث ذهبوا به، ويف هذا رد) ٣(من غري قيام مأخذ االشتقاق

ضرورة امتناع ) ةأزلي( .ليس صفة له) ٤(و قائم بغريهم بكالم هإىل أنه متكلّ
ضرورة ) ليس من جنس احلروف واألصوات( . تعاىلقيام احلوادث بذاته

ّامتناع  ألنّ؛)٥(ا أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعضأ 
 ، ويف هذا ردل بديهي باحلرف الثاين بدون انقضاء احلرف األومالتكلّ

                                                

فهـم يزعمـون أنـه    ،  رد علـى املعتزلـة بإنكـارهم قيـام الكـالم بـه           ]إخل... مع القطع باستحالة  [: قوله  )١(
كـاللوح احملفـوظ أو   ،  يف غـريه بـل خيلقهـا اهللا تعـاىل   ، ليست بقائمة بذاتـه تعـاىل     ، وحروف أصوات

  ١٢. أو النيب عليه السالم، جربئيل عليه السالم
  ١٢. اإلرادة والتكوين والكالم:  أي]الثالثة[: قوله  )٢(
  خ١٢. وقيامه يستلزم قيام الكالم وهو املطلوب،  وهو التكلّم]من غري قيام مأخذ االشتقاق[: قوله  )٣(
 أو جربئيل عليه السالم أو النيب عليه الـسالم وشـجرة موسـى عليـه       اللوح احملفوظ :  أي ]بغريه[: قوله  )٤(

  ١٢. بل كلّ من يقرأ، السالم
كلّ حرف من حروفه اليت تركّـب منـها كالمـه علـى زعمهـم مـشروط                :  أي ]بانقضاء البعض [: قوله  )٥(

 وكـذا يكـون للحـرف اآلخـر       ، فيكون للحرف املشروط أول فـال يكـون قـدمياً         ، بانقضاء اآلخر منها  
فكذا اموع املركّب من تلك احلروف يكـون حادثـاً       ، فاليكون هو أيضاً قدمياً بل حادثاً     ، انقضاء
  ١٢. ال قدمياً



 

 

#  

١٦٠  
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 كالمه عرض من جنس األصوات ة القائلني بأنّوالكراميعلى احلنابلة 
 معىن :أي) صفة( الكالم :أي) وهو( .)١( ومع ذلك فهو قدميواحلروف،

م مع القدرة عليه، الذي هو ترك التكلّ) منافية للسكوت(قائم بالذات 
ا حبسب الفطرة كما يف اخلرس  إم،اليت هي عدم مطاوعة اآلالت) واآلفة(

: )٢(فإن قيل .ةة كما يف الطفولي القووعدم بلوغها حدأو حبسب ضعفها 
 إذ السكوت ؛ دون الكالم النفسي يصدق على الكالم اللفظيإمناهذا 

ان، بأن ال تاملراد السكوت واآلفة الباطني: قلنا، ظ ينايف التلفّإمناواخلرس 
 ي الكالم لفظ، فكما أنّ)٤(أو ال يقدر على ذلك) ٣(م يف نفسه التكلّدبري

ونفسيا آمرواهللا تعاىل متكلّ( . السكوت واخلرس:ه، أعين فكذا ضد م 
 إىل األمر والنهي  بالنسبةرتتكثّ )٥( أنه صفة واحدة:يعين) خمربوناه و

                                                

وأما الكرامية فهم وافقوا احلنابلة يف أنّ كالمه تعاىل حروف ،  هذا عند احلنابلة]ومع ذلك فهو قدمي[: قوله  )١(
  ١٢. ا قائمة بذاته تعاىل لتجويزهم قيام احلوادث بهلكنهم زعموا أّ، وسلّموا أّا حادثة، وأصوات

 يصدق على الكـالم  إمنا حاصل السؤال أنّ كون الكالم صفة منافية للسكوت واآلفة      ]فإن قيل [: قوله  )٢(
ال ما جيـده املـتكلّم يف نفـسه    ،  ينافيان التلفّظإمنااللفظي دون الكالم النفسي؛ إذ السكوت واخلرس        

  ١٢. البحث يف الكالم النفسي ال الكالم اللفظيمع أنّ ، من املعىن
  ١٢.  هذا سكوت باطين]بأن ال يدبر يف نفسه التكلّم[ :قوله  )٣(
  ١٢. وهذا آفة باطنية، على تدبري التكلّم:  أي]أو اليقدر على ذلك[: قوله  )٤(
ومهـا  ، مـا باإلجيـاب   إمـا باالختيـار وإ    ، ألّا لـو تعـددت السـتندت إىل الـذات         ] صفة واحدة [: قوله  )٥(

فـألنّ نـسبة املوجـب إىل مجيـع         : وأمـا الثـاين   ، فألنّ القدمي ال يستند إىل املختار     : أما األول . باطالن
  ".شرح مواقف "١٢. فيلزم وجود قدر ال يتناهى، األعداد سواء
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١٦١  

   

"  !  

  كالكالعلم والقدرة وسائر الصفات، فإنّ )١(قاتواخلرب، باختالف التعلّ
ما قات واإلضافات ِللّ هو يف التعإمنار واحلدوث والتكثّ، منها واحدة قدمية

 منها يف ر كلّعلى تكثّ) ٣(دليلال  وألنه ؛)٢( ذلك أليق بكمال التوحيدأنّ
فيكون متكثّراً ) ٤(هذه أقسام للكالم ال يعقل وجوده بدوا: فإن قيل، نفسها

قات،  يصري أحد تلك األقسام عند التعلّإمنا، بل )٥(ممنوع: قلنايف نفسه، 
) ٧(بعضهم وذهب ،ا يف األزل فال انقسام أصالًأم، و)٦(وذلك فيما ال يزال

 إليه؛ ألنّ حاصل األمر إخبار عن ، ومرجع الكلّ)٨(يف األزل خرب إىل أنه
                                                

عتبـار التعلّـق   وبا،  فـذلك الكـالم الواحـد باعتبـار تعلّقـه باملـامور بـه أمـر           ]باختالف التعلّقات [: قوله  )١(
  ١٢. وباملخرب عنه خرب، باملنهى عنه ي

  "ر "١٢.  يكون بوحدة كلّ واحدة من الصفاتإمنا ألنّ كمال التوحيد ]أليق بكمال التوحيد[: قوله  )٢(
  بل سائر الصفات وهو أنّ الثابت بالدليل،  دليل ثاٍن على وحدة الكالم]إخل... وألنه ال دليل[: قوله  )٣(

  "ن "١٢. ومن ادعاه فعليه الربهان، علّقات واإلضافات ال تكثّر الصفةهو تكثّر الت
  ١٢.  إذ اجلنس ال يوجد إالّ يف ضمن شيء من أنواعه]ال يعقل وجوده بدوا[: قوله  )٤(
 يلـزم  حـىت ، إنا ال نسلّم أنّ هذه األقسام أنواع حقيقيـة للكـالم       :  حاصله أن يقال   ]ممنوع: قلنا[: قوله  )٥(

، ككون زيد موجوداً، حتصل له حبسب تعلّقه باألشياء، بل هي أنواع اعتبارية،  نفس الكالمالتكثّر يف 
  ١٢. بل يف االعتبار فقط، فالتكثّر ليس تكثّراً يف احلقيقة، وكاتباً إىل غري ذلك

من  ليس متصفاً بشيءو ،كالمه تعاىل يف األزل واحد: فقال،  وهو مذهب ابن سعيد من األشاعرة]وذلك فيما ال يزال [: قوله  )٦(
  ١٢". شرح املواقف"كذا يف ،  يصري أحدمها فيما ال يزالإمنا ووالنداء،األمر والنهي واخلرب واالستفهام . األقسام اخلمسة

  ١٢. كذا يف احلواشي، هو اإلمام الرازي قدس سره ]ذهب بعضهم[: قوله  )٧(
فهـو واحـد   ، خالف مـا قـال ابـن سـعيد    ، كورة فيكون واحداً من األقسام املذ   ]يف األزل خرب  [: قوله  )٨(

له تكثّر إضايفّ باختالف اإلضافة إىل خصوص املواد ١٢. شخصي  



 

 

، )١(استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس
وحاصل االستخبار اخلرب عن طلب اإلعالم، وحاصل النداء اخلرب عن 

ا نعلم اختالف هذه املعاين بالضرورة واستلزام بأن) ٢(ورد، طلب اإلجابة
األمر والنهي بال مأمور و : )٤(فإن قيل .حادللبعض ال يوجب االت) ٣(البعض
منهيكذب حمض جيب  سفه وعبث، واإلخبار يف األزل بطريق املضي 

ال عل كالمه يف األزل أمراً وياً وخرباً فجنإن مل : قلنا .تنـزيه اهللا تعاىل عنه
يف ) ٦(به، وإن جعلناه فاألمر يف األزل إلجياب حتصيل املأمور )٥(إشكال

                                                

، حقيقة النهي اإلخبار عن كون االمتناع من الفعـل موجبـاً للثـواب            :  أي ]والنهي على العكس  [: قوله  )١(
  "ر "١٢. واإلقدام عليه موجباً للعقاب

األمــر : بأنــا نعلــم اخــتالف هــذه املعــاين أي، فع قــول اإلمــام الــرازييــد:  أي]إخل... و رد[: قولــه  )٢(
دون األمـر والنـهي وغريهـا؛ ألّـا        ، والنهي واخلرب بالضرورة؛ ألنّ اخلرب هو حيتمل الصدق والكذب        

  ١٢. إنشاءات
إن ســلّم أنّ هــؤالء اإلنــشاءات تــستلزم معــىن اإلخبــار فهــذا  :  أي]إخل... واســتلزام الــبعض[: قولــه  )٣(

   ١٢.  يرجع الكلّ إىل اخلربحىت، االستلزام اليوجب االتحاد إىل املفهوم
وتقـرر هـذه الـشبهة بـوجهني        ، أوردوهـا علينـا إلثبـات مذهبـهم       ،  شبهة من املعتزلة   ]فإن قيل [ :قوله  )٤(

عبـث؛  وهـو سـفه و  ، أنه لو كان الكالم أزلياً لكان اهللا تعاىل يف األزل آمراً وناهياً بغري خماطب      : األول
أنّ اإلخبار : الثاين. ألنه يقصد من األمر مثالً طلب الفعل من املخاطب وهو غري ممكن بدون املأمور

فلـو كـان   ، بصيغة املاضي يف القرآن كثري، وصدق لفظ املاضي يقتضي وقوع مضمونه قبـل اإلخبـار             
  ١٢. نه وتعاىلوالكذب حمال على اهللا سبحا، الكالم أزلياً لزم الكذب لعدم مضمونه يف األول

  ١٢. يرد لو كان كالمه تعاىل يف األزل أمراً و ياً و خرباًإمناألنّ اإلشكال ] فال إشكال[: قوله  )٥(
ا يلزم السفه لـو كـان أمـر اهللا تعـاىل ويـه؛ ألن             إمن:  أي ]إخل... إلجياب حتصيل املأمور به   [: قوله  )٦(

و كـان األمـر مـن اهللا تعـاىل إلجيـاب حتـصيل            وأمـا لـ   ، إتيانه وتركه وقت أمره ويـه يف األزل        جيب
      Å 
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فيكفي وجود املأمور يف ، )١(وقت وجود املأمور وصريورته أهالً لتحصيله
،  فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود،له) ٣(ر الرجل ابناً،كما إذا قد)٢(علم اآلمر

 إذ ال ماضي وال ؛من األزمنةصف بشيء تتال ) ٤(واإلخبار بالنسبة إىل األزل
 علمه مستقبل وال حال بالنسبة إىل اهللا تعاىل، لتنـزهه عن الزمان، كما أنّ

  ...........................................،)٥(ر األزمانر بتغي ال يتغيأزيلّ

                                                

وكذا النهي منه تعاىل إلجياب الكف عن ، املأمور به يف وقت وجود املأمور وصريورته أهالً لتحصيله
  ١٢. فهو عني احلكمة ليس بسفه وعبث، املنهي عنه وقت تعلّق النهي باملكلّف

  ١٢. أو بالكف عن املنهي عنه، املأمور بهصاحلاً ألن يكلّف بإيقاعه :  أي]أهالً لتحصيله[: قوله  )١(
إنّ اخلطـاب ال بـد أن يكـون إىل     :  إشارة إىل رد ما قيـل      ]مرفيكفي وجود املأمور يف علم اآل     [: قوله  )٢(

وأمـا يف اخلطـاب   ، ا يلـزم يف اخلطـاب اللفظـي    واجلـواب أنّ هـذا إمنـ      .  يف اخلـارج   خماطب موجود 
  "ن "١٢. النفسي فالوجود العلمي كاف

أو اإلهلـام أو إخبـار   ، علم الرجل بأنه سـيولد لـه ولـد بالكـشف    :  أي]كما إذا قدر الرجل ابناً    [: قوله  )٣(
يـرد عليـه   ": شرح املواقـف "كطلب العلم قال السيد السند يف   ، فأمره بأن يفعل كذا   ، املخرب الصادق 

وأما نفـس الطلـب   ، بسفهوهو ممكن ليس   ، أنّ ما جيده أحدنا يف باطنه هو العزم على الطلب وختيله          
هـو غـري ممكـن؛ ألنّ وجـود الطلـب بـدون مـن يطلـب منـه شـيء           : بل قيل، فال شك يف كونه سفهاً  

إينّ آمـر ابـين   ½: بأنّ املراد هو أن يقول الرجل للحاضرين: وأجاب عنه بعض احملشني  ، إخل... حمال
  ١٢. ¼فبلغ إليه أمري فهذا حقيقة الطلب، أن يشتغل بالعلم

حاصله أنّ الكالم يف األزل منـزه عن ،  جواب عن اإلشكال الثاين]واإلخبار بالنسبة إىل األزل  [: هقول  )٤(
  "ن "١٢.  يوصف باألزمنة فيما ال يزال حبدوث التعلّقات واإلزمنةإمناو، الوقوع يف األزمنة

  ،بل يتغير تعلّقه وإضافته، لزمانال يتغير بتغير ا،  ألنّ العلم صفة حقيقية]ال يتغير بتغير األزمان[: قوله  )٥(
  "ر "١٢. وال يلزم من تغير التعلّق واإلضافة تغير الصفة احلقيقية
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ا صر١(حولَم (القرآن أيضاً قد يطلق على نبيه على أنّتة الكالم حاول البأزلي 
القدمي كما يطلق على النظم هذا الكالم النفسي احلادث فقالاملتلو : 

ا تعاىل ِلمبكالم اهللا ) ٢(ب القرآنوعقّ) والقرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوق(
: القرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوق، وال يقال: ذكره املشايخ من أنه يقال
من األصوات  ف املؤلّأنّ) ٣( يسبق إىل الفهمالقرآن غري خملوق، لئالّ
وأقام غري  .أو عناداً) ٥(جهالً) ٤( احلنابلة إليهتواحلروف قدمي كما ذهب

حادمها، وقصداً إىل جري مقام غري احلادث تنبيهاً على ات) ٦(املخلوق

                                                
تنبيهـاً  ، بعد إثبات أزليـة الكـالم النفـسي حكـم بأزليـة القـرآن             :  يعين ]إخل... ولَما صرح [ :قوله  )١(

الم النفـسي مل يـصح نفـي    على إطالق القـرآن علـى الكـالم النفـسي؛ إذ لـو ال إطالقـه علـى الكـ                  
  .احلدوث عنه

: ومل يقـل ، ¼القـرآن كـالم اهللا تعـاىل غـري خملـوق       ½: قـال املـصنف   :  يعـين  ]عقّب القرآن إخل  [: قوله  )٢(
  "ر "١٢. واخلفّة مطلوبة عندهم،  مع أنّ هذا أحق من األول،¼القرآن غري خملوق½

القرآن شائع علـى ذلـك املؤلّـف عنـد أهـل اللغـة          أنّ إطالق لفظ    :  يعين ]لئالّ يسبق إىل الفهم   [: قوله  )٣(
لكـن  ، فإنه وإن كان مشتركاً بني اللفظـي والنفـسي   ، خبالف كالم اهللا تعاىل   ، والقراء وعلماء األصول  

 ة واجلماعة هو النفسيقـد يـسبق الـذهن مـن القـرآن إىل هـذا       : وقيـل ، املتبادر منه يف عرف أهل السن
  ."حاشية السيالكويت" ١٢. لقراءة املتعلّقة باللفظ دون املعىناملؤلّف؛ ألنّ القرآن يشعر با

  ١٢.  وهم املنسوبون إىل اإلمام اهلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا تعاىل عنه]احلنابلة[: قوله  )٤(
كـذا يف  ، فضالً عن املـصحف ، اجللد والغالف قدميان:  كفى دليالً على جهلهم أنه قال بعضهم      ]جهالً[: قوله  )٥(

  ١٢.  حيتاج إىل التأويلحىتهذا وال خيفى أنّ الشارح مل ينسب اجلهل إىل اإلمام اهلمام ، "فاملواق"
مـع أنّ املـستعمل عنـد       ، غـري حـادث   : غـري خملـوق ومل يقـل      : قـال :  أي ]أقام غري املخلوق  [: قوله  )٦(

  ١٢. املتكلّمني ِسيما يف حبث الصفات لفظ القدم واحلدوث
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القرآن كالم اهللا ½ :مسالالالكالم على وفق احلديث، حيث قال عليه 
 ،)٢(¼باهللا العظيم كافر ه خملوق فهوإن: ومن قال غري خملوق،) ١(تعاىل

، وهو )٣(اخلالف بالعبارة املشهورة فيما بني الفريقني وتنصيصاً على حملّ
مبسألة  )٤( املسألة هذة القرآن خملوق أو غري خملوق، وهلذا تترجمأنّ

 وحتقيق اخلالف بيننا وبينهم يرجع إىل إثبات الكالم النفسي .خلق القرآن
  فنحن ال نقول بقدم األلفاظ واحلروف، وهم ال يقولون حبدوثونفيه، وإالّ

                                                

 أخرجه ابن عدي يف كاملـه مـن حـديث أيب هريـرة رضـي اهللا      ]إخل... تعاىلالقرآن كالم اهللا  [: قوله  )١(
وقال السخاوي وشيخه  ، ورواه الديلمي يف مسنده   ، "املوضوعات"وذكره ابن اجلوزي يف     ، تعاىل عنه 

ويف . وقـال الـصغاينّ باطـل     ، "التمييز"نقله ابن الربيع يف     ، هو جبميع طرقه باطل   : ابن حجر العسقالينّ  
، لكن روي حنوه موقوفاً عن علي وابن مـسعود وابـن عبـاس مـن الـصحابة                ، لطيـيب موضوع خالصة ا 

  ".نظم الفرائد "١٢. وعمرو بن دينار وابن عيينة وغريمها
اعلـم أنّ مـا جـاء يف كـالم      :  قال املالّ علي القاري عليه رمحة البـاري        ]فهو كافر باهللا العظيم   [: قوله  )٢(

ال ، اء األنام من تكفري القائل خبلق القـرآن حممـول علـى كفـران النعمـة        اإلمام األعظم وغريه من علم    
بل التحقيق أنّ ال نزاع يف هـذه القـضية؛      ، خبالف املعتزلة يف هذه املسئلة    ، كفران اخلروج من امللّة   

     ة يف حدوث الكالم اللفظيلـو ثبـت   ، إذ ال خالف ألهل السن وال نزاع للمعتزلة يف قدم الكالم النفسي
فغـري ثابـت مـع أنـه مـن      ، ¼إنّ القرآن خملوق فقد كفر½: هم بالدليل القطعي، وأما حديث من قال     عند

القرآن اللفظي خملـوق ِلمـا فيـه مـن اإليهـام      : ومع هذا ال جيوز ألحد أن يقول  ، األحاد وقابل للتأويل  
شـرح الفقـه     "١٢. باعتبار بعـض إطـالق القـرآن      ، املؤدي إىل الكفر وإن كان صحيحاً يف نفس األمر        

  ".األكرب
  ١٢.  أهل السنة واملعتزلة]الفريقني[: قوله  )٣(
تعــرف هــذه املـسئلة مبــسئلة خلــق القـرآن ال مبــسئلة حــدوث   :  أي]تتــرجم هــذه املـسئلة [: قولـه   )٤(

  ١٢.القرآن
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 أنه ثبت باإلمجاع وتواتر النقل عن األنبياء ودليلنا ما مر .)١(نفسيالالم كال
 وميتنع قيام اللفظي) ٢(صف بالكالم متم، وال معىن له سوى أنأنه متكلّ

احلادث بذاته تعاىل، فتعيالقدمين النفسي . القرآن ا استدالهلم بأنّوأم 
ومسات احلدوث من صفات املخلوق صف مبا هو منمت 

اً مسموعاً فصيحاً معجزاً والتنظيم واإلنـزال والتنـزيل وكونه عربي)٣(التأليف
ألنا قائلون  ال علينا؛) ٥(ة على احلنابلة يكون حجإمنا، ف)٤(إىل غري ذلك
......................................................،)٦(حبدوث النظم

                                                
فصار ، ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا،  بل ينكرون وجوده]حبدوث الكالم النفسي  [: قوله  )١(

  "نرباس "١٢. حملّ البحث هو أنّ النفسي ثابت أم ال
ـتقاق لـه     :  أي ]متصف بالكالم [: قوله  )٢( ، الكالم النفسي؛ ألنّ صدق املشتق على شيء يستلزم ثبـوت مأخـذ االش

  ١٢. فتعين أنّ الصفة القائمة بذاته تعاىل هو الكالم النفسي، ومعلوم أنّ قيام اللفظي احلادث بذاته تعاىل حمال
بنـاء علـى أّـا تـستدعي     ،  وكون التاليف والتنظـيم مـن مسـات احلـدوث         ]إخل... من التأليف [ :قوله  )٣(

فيكون حمتاجاً حادثاً، واإلنزال والتنــزيل يوجـب االنتقـال مـن مكـان عـال إىل          ، التوقّف على األجزاء  
يحاً يوجب أن وكونه فص، وكونه عربياً يوجب كونه من موضوعات العرب   ، واملكاينّ حادث ، سافل

كذا ، وكونه معجزاً يستلزم أن حيدث عنده التحدي      ، واملسموع هو الصوت  ، يكون كثري االستعمال  
  ١٢. يف عامة احلواشي

كذا يف ،  من كونه ذكراً حمدثاً وجمعوالً وكائناً يف اللوح احملفوظ وحنو ذلك   ]إىل غري ذلك  [: قوله  )٤(
  ١٢. بعض احلواشي

  ١٢. وإنه قدمي، يقومان بذاته،  القائلني بأنّ كالمه تعاىل حرف وصوت]على احلنابلة[: قوله  )٥(
القرآن اللفظـي  : أنه ال جيوز ألحد أن يقول" شرح الفقه األكرب" قد قدمنا عن ]حبدوث النظم [: قوله  )٦(

  ١٢. خملوق ِلما فيه من اإليهام املؤدي إىل الكفر
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إنكار كونه تعاىل ) ١( مل ميكنهملَما الكالم يف املعىن القدمي، واملعتزلة إمناو
م مبعىن إجياد األصوات واحلروف يف متكلّتعاىل  أنه ذهبوا إىل ،ماًمتكلّ
 على يقرأبة يف اللوح احملفوظ وإن مل هلا أو إجياد أشكال الكتااحم

 ال من قامت به احلركة،من ) ٣(ك املتحروأنت خبري بأنّ ،)٢(اختالف بينهم
واهللا صاف الباري باألعراض املخلوقة له تعاىل ات) ٤(صحي أوجدها، وإالّ

 فقون على أنّكم مت املعتزلة أنهومن أقوى شب .اً كبرياًعن ذلك علوتعاىل 
املصاحف تواتراً، وهذا يستلزم كونه ) ٥(يت نقل إلينا بني دفِّلماالقرآن اسم 

 ذلك من مسات  باأللسن مسموعاً باآلذان، وكلّامقرومكتوباً يف املصاحف 

                                                

هم  لتصرحيات القرآن وانعقاد اإلمجاع وتواتر النقـل عـن األنبيـاء علـي          ]إخل... لَما مل ميكنهم  [: قوله  )١(
  ١٢. السالم

خيلق : فقال بعض املعتزلة،  يف كيفية أخذ جربئيل القرآن عن اهللا سبحانه   ]على اختالف بينهم  [: قوله  )٢(
ينظــر إىل النقــوش املكتوبــة يف اللــوح : وقــال بعــضم، فيــسمعه جربئيــل وينـــزل بــه، اهللا تعــاىل صــوتاً

  "ن "١٢. احملفوظ
ال من قام به ،  حاصله اإليراد بأنّ معىن املشتق ما قام به مبدءه]إخل... أنت خبري بأنّ املتحرك[: قوله  )٣(

  ".نظم الفرائد "١٢. واملتحرك حمركاً، وإالّ لكان القائم مقيماً، إجياد مبدءه وخلقه
لـصح  ، بـل مـن أوجـدها     ، إن مل يكن املتحـرك مـن قـام بـه احلركـة            :  أي ]إخل... وإالّ يصح [: قوله  )٤(

أن : إنه تعـاىل أسـود مبعـىن   : بأن يقال، سب اللغة باألعراض املخلوقة له تعاىلاتصاف الباري تعاىل حب  
فال يرد بأنّ إطالق املشتق من األعراض على اهللا تعـاىل موقـوف علـى إذن           ، خيلق السواد يف األجسام   

  ١٢. الشرع
دفّتـا  ½:  ومنـه  ،¼بات يتقلّـب علـى دفّتيـه      ½: يقال،  الدفّة اجلنب من كلّ شيء أو صفحته       ]دفّيت[: قوله  )٥(

  ".املعجم الوسيط "١٢. ¼املصحف



 

 القرآن الذي هو :أي) وهو: ( فأشار إىل اجلواب بقوله،احلدوث بالضرورة
 بأشكال الكتابة وصور :أي) يف مصاحفنا )١(مكتوب(كالم اهللا تعاىل 

 مقرو( )٣(لةباأللفاظ املخي :أي) يف قلوبنا )٢(حمفوظ(ة عليه احلروف الدالّ
غري (لك أيضاً تب) مسموع بآذاننا( امللفوظة املسموعة هحبروف) تنابألسن
ال يف  مع ذلك ليس حاالً يف املصاحف وال يف القلوب و:أي )٤() فيهاحالّ

، يلفظ  تعاىلقائم بذات اهللا) ٥(اآلذان، بل هو معىن قدميال يف األلسنة و

                                                
] ٣-١: الطور[﴾منشوٍر رق ِفي oسطُوٍرم وِكتاٍب oوالطُّوِر﴿:  قال تعاىل]إخل... مكتوب[: قوله  )١(

: عبس[﴾بررة ِكراٍم o سفَرٍة ِبأَيِدي o مطَهرٍة مرفُوعٍة o مكَرمٍة صحٍف ِفي﴿: وقال تعاىل، اآلية
: الواقعة[﴾الْمطَهرونَ ِإالَّ يمسه ال o مكْنوٍن ِكتاٍب ِفي o كَِرمي لَقُرَآنٌ ِإنه﴿: قال تعاىل، ]١٦-١٣
  ١٢. وعليه تبتين حرمة مس املصحف للمحدث، إىل غري ذلك من النصوص، ]٧٩-٧٦

: العنكبـوت [﴾الِْعلْـم  أُوتـوا  الَِّذين صدوِر ِفي اتبين َآيات هو بلْ﴿:  قال تعاىل  ]إخل... حمفوظ[: قوله  )٢(
  ١٢]. ١٩٤-١٩٣: الشعراء[﴾قَلِْبك علَى o اَألِمني الروح ِبِه نزلَ﴿: ، وقال تعاىل]٤٩

 الظـاهر أنـه أراد باملخيلـة املخزونـة يف حاسـة اخليـال علـى وفـق مـذهب                     ]األلفاظ املخيلة [: قوله  )٣(
س املشترك يأخذ صور احملسوسات عن احلواس الظاهرة ويسلّمها إىل اخليال،        احلكماء من أنّ احل   

  "ن "١٢. والنصوص معاضدة هلم، وذهب بعض علماء الشرع إىل أنّ حملّ العلم واحلفظ هو القلب
ودوالـه  ،  حتلّ فيها صوره إمنابل  ، نفسه القدمية غري حالّة يف هذه احملالّ      :  أي ]غري حال فيها  [: قوله  )٤(

فهـذا إشـارة إىل   ، حلول العرض يف موضوعه أو املتمكّن يف مكانه   ، فظية العينية أواخليالية أوالكتابية   الل
كما أنّ األول إشارة إىل مظاهره وجماليـه وأشـباحه وعباراتـه وعنواناتـه الدالّـة               ، كالمه النفسي القدمي  

عـه وال جنـسه أيـضاً كمـا يزعمـه          ومل تكـن مـن نو     ، املعبر ا عنه املباينة لـه وجـوداً وحقيقـة         ، عليه
  ."نظم الفرائد" ١٢. فتدبر، احلنابلة

  وداتـات وجـذه احملالّ واملوضوعـودات يف هـوجـذه الـليست ه:  أي]بل هو معىن قدمي[: قوله  )٥(
      Å 
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  وأشكال ل ويكتب بنقوش عليه، وحيفظ بالنظم املخيويسمع بالنظم الدالّ
، ¼حمرقمضيء النار جوهر ½: ة عليه، كما يقالموضوعة للحروف الدالّ

 ،كتب بالقلم، وال يلزم منه كون حقيقة النار صوتاً وحرفاًيذكر باللفظ وي
 ووجوداً يف  يف األعيان ووجوداً يف األذهانللشيء وجوداً) ١(وحتقيقه أنّ

ى العبارة وهي على ما يف عل) ٢(الكتابة تدلّفالعبارة ووجوداً يف الكتابة، 
القرآن مبا هو من ) ٤( وهو على ما يف األعيان، فحيث يوصف)٣(األذهان

                                                

ا وجـوده قيامـه   منـ وإ، ا هـي وجـودات تعبرياتـه وعنواناتـه       وإمن، ال لطبعه وال تشخصه   ، فسيالكالم الن 
 تعاىل لكونه صـفة وحقيقـة ناعتيـة، ووجـود الـصفة يف نفـسها هـو وجودهـا ملوضـوعها                  القدمي بذاته 

  . بتصرف"نظم الفرائد" ١٢. وموصوفها على ما تقرر يف موضعه
حاصله أنّ إطالق القرآن أو كالم اهللا تعاىل على هذه األمور باعتبار عالقـة          ] إخل... حتقيقه أنّ [: قوله  )١(

ا احلقيقـة هـو الـشيء    ، وإمنـ )املعبـر عنـه  (اسـم املـدلول    ب) املعبـر بـه   (لدالّ  والتعبري تسمية ل  ، الداللة
 بوجوده العيين ،      واللفظي نسبة الوجود الذهين ز، وإمنـ    ثُمإىل الـشيء جتـو ا هـو املـستند إىل   والكتـايب

  "نظم الفرائد"١٢. الصور واأللفاظ والنقوش ، دوالّه
أنّ الكتابة تدلّ على العبارة داللة وضعية، والعبارة أيضاً على مـا يف          اعلم   ]إخل... فالكتابة تدلّ [: قوله  )٢(

  "ر "١٢.وما يف الذهن يدلّ على ما يف اخلارج داللة ذاتية ، األذهان داللة وضعية
أو األعيان اخلارجيـة،  ،  هذا يدلّ على أنّ األلفاظ موضوعة للصور الذهنية   ]على ما يف األذهان   [: قوله  )٣(

: وقيـل ، ا احلاصـلة يف الـذهن  الـصورة الذهنيـة؛ ألـ    : فقيـل ، اظاس يف املوضوع له لأللفـ     واختلف الن 
  ة؛ ألا مناط االستعمال واملتلفت إليهـا بالـذات، والتحقيـق أنّ املوضـوع لـه نفـس                 األعيان اخلارجي

  ١٢. بال خصوصية ظرف دون ظرف، الشيء من حيث هي هي
،  عرفـت أنّ إطـالق القـرآن علـى املكتـوب يف املـصاحف              إذا:  يعـين  ]إخل... فحيث يوصف [: قوله  )٤(

، ا دالّـة عليـه وتعـبريات عنـه        باعتبار أ ، ناواملسموع باآلذ ، نواملقرو باأللس ، واحملفوظ يف القلوب  
فحيث يوصف القرآن مبا هو من لوازم القدمي يراد به ذاته املوجودة يف اخلارج من غري مالحظة أمـر            

هو من لوازم احملدثات يراد به مظاهره ودوالّـه مـن األلفـاظ املنطوقـة          وحيث يوصف مبا    ، يدلّ عليه 
      Å 
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، فاملراد حقيقته ¼القرآن غري خملوق½:  كما يف قولنا،لوازم القدمي
املوجودة يف اخلارج، وحيث يوصف مبا هو من لوازم املخلوقات 

 قرأت نصف½:  قولناواحملدثات يراد به األلفاظ املنطوقة املسموعة كما يف
األشكال يراد به ، أو ¼حفظت القرآن½ :لة كما يف قولنا، أو املخي¼القرآن

دليل  )١( كانلَماو .¼ القرآنحيرم للمحدث مس½:املنقوشة كما يف قولنا
ه أ عرفّ،دون املعىن القدمي) ٢(ة هو اللفظاألحكام الشرعية األصول مي

اتر، وجعلوه امساً للنظم واملعىن باملكتوب يف املصاحف املنقول بالتو
 .)٤(د املعىنر  ال،على املعىن) ٣( للنظم من حيث الداللة:مجيعاً، أي

                                                

ال حتقيـق  ، وحينئذ ال يرد بأنّ هـذا التحقيـق حتقيـق جـواب آخـر     ، أو األشكال املنقوشة ، املسموعة
  ١٢. جواب املصنف كما أورد بعض احملشني

أنّ القرآن حقيقة وهو املعىن ½ من أنّ ما ذكرمت:  جواب سؤال مقدر حاصله   ]إخل... ولَما كان [: قوله  )١(
خبـالف مـا ذكـره أيمـة     ، ¼باعتبار عالقة الداللة والتعبري، وإطالقه على النقوش واأللفاظ جماز   ، القدمي

  ١٢. فإنه يدلّ على الكالم اللفظي، إخل... األصول من أنّ القرآن اسم للمكتوب يف املصاحف
هـو االسـتدالل علـى األحكـام     ،  نظر األصوليين بالذات  ملخص اجلواب أنّ مطمح    ]هو اللفظ [ :قوله  )٢(

فـاعتربوا  ،  يتحقّق بالنظم الـدالّ علـى املعـىن ال بـاملعىن القـدمي     إمناوال خيفى أنّ االستدالل    ، الشرعية
  ١٢. وامساً وحقيقة فيهما، القرآن موضوعاً للنظم واملعىن

بـل هـو   ، رد الـنظم مـن غـري اعتبـار املعـىن     القران ليس امساً :  أي ]للنظم من حيث الداللة   [: قوله  )٣(
صفة اللفظ الدالّ علـى  ، النظم الدالّ على املعىن؛ ألنّ كونه عربياً مكتوباً يف املصاحف منقوالً بالتواتر         

  ١٢. وهي من صفات اللفظ باعتبار إفادته املعىن، وكذا اإلعجاز يتعلّق بالبالغة، املعىن
وـذا ينـدفع   ، ليس القرآن امساً ـرد املعـىن مـن غـري اعتبـار الـنظم      :  أي]ال رد املعىن  [: قوله  )٤(

أنـه اعتـرب   ، التوهم الناشي من قول اإلمام األعظم أيب حنيفة رمحه اهللا تعـاىل جبـواز القـراءة بالفارسـية           
جمرد املعىن يف حق جواز الصالة، والصحيح املعتمد أنّ اإلمام األعظم رضي اهللا تعاىل عنه رجع عـن              
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وأمجيوز أنهإىل ) ١(ا الكالم القدمي الذي هو صفة اهللا تعاىل فذهب األشعري 
، وهو اختيار الشيخ ينئاألستاذ أبو إسحاق اإلسفرا) ٣(ومنعه ،)٢(هأن يسمع

 ﴾اللَِّه مكَالَ يسمع حتى﴿: ، فمعىن قوله تعاىل)٤(اتريدياملأيب منصور 
، فموسى عليه ¼مسعت علم فالن½: ، كما يقال)٥( عليه ما يدلّ]٦: التوبة[

 كان بال واسطة لَما على كالم اهللا تعاىل، لكن مسع صوتاً داال) ٦(السالم
                                                

كمـا صـرح بـه يف    ، ذا القول إىل قول صاحبيه رضي اهللا تعاىل عنـهما وهـو عـدم اجلـواز بالفارسـية                 ه
  ١٢. وغريها" العناية"و" فتح القدير"و" اهلداية"

، "الـيمن "وهي قبيلة مـن  ، "أشعر" هو الشيخ أبو احلسن األشعري وهو منسوب إىل    ]األشعري[: قوله  )١(
  ".دواين على العقائد "١٢. ي رضي اهللا تعاىل عنهإىل جده أيب موسى األشعر: وقيل

كما أنّ احلق سبحانه يرى يـوم  ،  وإن مل يكن صوتاً وذلك على خرق العادة    ]جيوز أن يسمعه  [: قوله  )٢(
  مع أنه ال شكل له وال مكان، وباجلملة السمع عنده خبلق اهللا سبحانه، القيامة على خالف عادة الدنيا

  "ن "١٢. فيجوز يف األصوات وغريها،  النفساإلدراك يف احلاسة أو
  .ألنّ الضرورة تشهد بأنّ املسموع صوت، والكالم القدمي ليس بصوت] ومنعه[: قوله  )٣(
منـسوب إىل  ،  هو اإلمـام حممـد بـن حممـد بـن حممـود الـسمرقندي            ]أيب منصور املاتريدي  [: قوله  )٤(

ولذا تـسمى   ، نة واجلماعة يف األصول احلنفية    وهو رئيس أهل الس   ، "مسرقند"وهي قرية من    ، "ماتريد"
،  والـشيخ أبـو احلـسن األشـعري  رئـيس أهـل الـسنة يف األصـول الـشافعية                    ،¼املاتريديني½األحناف بـ 

  . كذا يف احلواشي١٢. والفرق بينهما قليل مذكور يف مقامه
  ١٢. م النفسي القدمييسمع الكالم اللفظي الذي يدلّ على الكال:  أي]ما يدلّ عليه[: قوله  )٥(
لوكان معـىن مسـاع كـالم       : تقريره أن يقال  ،  جواب سؤال مقدر   ]إخل... فموسى عليه السالم  [: قوله  )٦(

فما وجه ختصيص موسى عليه السالم باسم الكلـيم؟ فـإنّ كـلّ شـخص         ، اهللا تعاىل مساع ما يدلّ عليه     
لكن لَما كان بال ، ال على كالمه سبحانهيسمع ما يدلّ على كالم اهللا تعاىل، فأجاب بأنه مسع صوتاً دا

:  ويـدلّ عليـه قولـه تعـاىل    ،¼الكلـيم ½بل على طريق خرق العادة خـص باسـم    ، واسطة الكتاب وامللك  
﴿وِدين اِطِئ ِمناِد شِن الْومِة ِفي اَأليقْعكَِة الْباربالْم ِة ِمنرج١٢]. ٣٠: القصص[﴾الش  
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كالم اهللا تعاىل حقيقة )٢(لو كان: فإن قيل) ١( باسم الكليمالكتاب وامللك خص 
ليس : ، بأن يقال)٣( نفيه عنهصحيف يف املعىن القدمي جمازاً يف النظم املؤلّ

  اهللا تعاىل، واإلمجاعل إىل السور واآليات كالماملعجز املفصاملنـزل النظم 
 مع ،ى به هو كالم اهللا تعاىل حقيقةاملعجز املتحد: وأيضاً ،على خالفه
 إذ ال ؛ل إىل السورف املفصر يف النظم املؤلّ يتصوإمنا ذلك القطع بأنّ

 كالم اهللا تعاىل اسم التحقيق أنّ: )٥(قلنا ،)٤(معىن ملعارضة الصفة القدمية
                                                

لَما مسعه من مجيع اجلهات على خالف مـا هـو           : وقال بعضهم ، كليم اهللا :  أي ]باسم الكليم [: قوله  )١(
خـص  : وأما عند من جوزه فهـو يقـول      ، هذا عند من مل جيوز مساع الكالم النفسي       ، املعتاد خص به  

 كذا ١٢. كما يرى ذاته يف اآلخرة بال كم وال كيف، به؛ ألنه مسع كالمه األزيلّ بالحرف وال صوت
  ."اشية السيالكويتح"يف 

: مـثالً قـول املـصنف     ،  حاصل السؤال أنّ منشأ ما مـر مـن التحقيـق           ]إخل... فإن قيل لو كان   [: قوله  )٢(
فهذا كلّه ،  معناه يسمع ما يدلّ عليه¼حىت يسمع كالم اهللا   ½:  وقول الشارح  ¼ليس من جنس احلروف   ½

       ى بـ  والنظم املؤلّ ، يدلّ على أنّ الكالم يف احلقيقة هو النفسيجمازاً بعالقة الداللة¼كالم اهللا ½ف يسم  ،
الرجـل  ½: فيـصح أن يقـال  ، كما أنّ األسد جماز يف الرجل الشجاع، فيلزم صحة نفي الكالم عن النظم  

  ١٢. ¼الشجاع ليس بأسد
 يف سوى البسملة يف أوائل السور، فإنّ نافيه ال يكفّر لقوة الشبهة    ، والنايف كافر ] يصح نفيه عنه  [: قوله  )٣(

  ١٢. كونه من القرآن
،  ألنه ال يطّلع على الـصفة القدميـة إالّ املؤيـد مـن عنـد اهللا      ]ال معىن ملعارضة الصفة القدمية    [: قوله  )٤(

فلـو مل يكـن الـنظم املؤلّـف كالمـاً       ، والكفّار بعيـد عـن ذلـك      ، واملعارضة ال تكون إالّ بعد اإلطّالع     
واحلال أنّ اإلعجـاز والتحـدي ال يكـون إالّ يف    ،  تعاىلمل يكن اإلعجاز والتحدي يف كالم اهللا     ، حقيقة

  "ر "١٢. كالم اهللا تعاىل
بل هو حقيقه يف اللفـظ واملعـىن   ،  حاصل اجلواب أنّ الكالم ليس جمازاً يف اللفظ     ]إخل... قلنا[: قوله  )٥(

  "ن "١٢. اللة يسميه املشايخ جمازاً؛ ألنه مشابه ااز باعتبار عالقة الدإمناو، كليهما باالشتراك



 

كونه صفة له تعاىل وبني ) ١( القدمي ومعىن اإلضافةمشترك بني الكالم النفسي
ق اهللا  خملوأنهاللفظي احلادث املؤلّف من السور واآليات ومعىن اإلضافة 

، وال يكون )٣( النفي أصالًفال يصح  ليس من تأليفات املخلوقني،)٢(تعاىل
 )٤( يف كالم اهللا تعاىل، وما وقع يف عبارة بعض املشايخي إالّ والتحداإلعجاز

 ف، بل معناه أنّ غري موضوع للنظم املؤلّأنه) ٥(فليس معناه  جمازأنهمن 
 لقائم بالنفس، وتسمية اللفظ به ووضعهالكالم يف التحقيق وبالذات اسم للمعىن ا

) ٧(داللته على املعىن، فال نـزاع هلم يف الوضع) ٦( هو باعتبارإمنالذلك 

                                                
  ١٢. إضافة الكالم إىل اهللا سبحانه:  أي]ومعىن اإلضافة[: قوله  )١(
حبيـث ال مـدخل فيـه لتـاليف     ، نظمه وتأليفه مبحـض خلـق اهللا تعـاىل   :  أي ]خملوق اهللا تعاىل  [: قوله  )٢(

  ١٢. ولذا صار معجزاً ال يكون للبشر معارضة، املخلوق أصالً
لَمـا كـان كـالم اهللا تعـاىل مـشتركاً يف الكـالم النفـسي واللفظـي               : عـين  ي ]ال يصح النفي أصالً   [: قوله  )٣(

فال يـصح نفـي الكـالم عـن الـنظم أصـالً؛ ألنّ احلقيقـة ال        ، فصار حقيقة يف كلّ من املعنيني    ، كليهما
  ١٢. جيوز نفيها عن املوضوع له

: إنكم قلـتم : قريره أن يقالت،  إشارة إىل جواب سؤال مقدر]وما وقع يف عبارة بعض املشايخ [: قوله  )٤(
  واللفظي ح بـأنّ كـالم اهللا     ، إنّ  كالم اهللا حقيقة مشترك بني الكالم النفسيمع أنّ بعض املـشايخ صـر

  ١٢. الكالم اللفظي جماز يف
هـو  : األول،  حاصل اجلواب أنّ اـاز مقـول باالشـتراك اللفظـي علـى معنـيني           ]فليس معناه [: قوله  )٥(

، هـو الـذي وضـع ملعـىن بواسـطة شـيء آخـر           : والثاين، يف املعىن الغري املوضوع له    اللفظ املستعمل   
  "ر "١٢. واملراد بااز يف عبارة املشايخ هو املعىن الثاين دون املعىن األول

القه ال تنايف االشتراك فإنّ املشترك ال يكون مشروطاً بعدم         واعتبار العِ  ]إخل...  هو باعتبار  إمنا[: قوله  )٦(
  ١٢. للمالّ حسن" شرح السلّم"كما يستفاد من ، القةبل قد حيتاج إىل الِع، قةالعال

   موضوعاً للنظم وكون¼الكالم½ال نزاع للمشايخ يف كون لفظ :  أي]فال نزاع هلم يف الوضع[: قوله  )٧(
      Å 

#  

١٧٣  

   

"  !  



 

#  

١٧٤  

   

"  !  

كالم ½:  املعىن يف قول مشاخيناإىل أنّ) ١(قنيوذهب بعض احملقّ ،والتسمية
 يراد به مدلول اللفظ حىت، ليس يف مقابلة اللفظ ¼اهللا تعاىل معىن قدمي

 ،ه ما ال يقوم بذاته كسائر الصفاتمقابلة العني، واملراد بومفهومه، بل يف 
  شامل هلما، وهو قدمي ال كما زعمت،ظ واملعىنفللا القرآن اسم ومرادهم أنّ

 االستحالة، ه بديهيب األجزاء، فإنف املرتمن قدم النظم املؤلّ) ٢(احلنابلة
ظ بالباء، بل  التلفّ بعد إالّ¼بسم اهللا½ظ بالسني من  ال ميكن التلفّأنهللقطع ب

                                                
  "ن "١٢.  يسمونه جمازاً ملشاة ااز يف اعتبار العالقةإمنابل ، النظم مسمى به

كمـا قـال الـسيد الـسند     ، "املواقـف " هو القاضي عضد الدين صاحب ]ذهب بعض احملقّقني [: قوله  )١(
اعلم أنّ للمصنف مقالة مفـردة يف حتقيـق كـالم اهللا تعـاىل علـى      : فكتب ما نصه، قدس سره يف شرحه 

 وأخـرى ، وحمصوهلا أنّ لفظ املعىن تطلق تارة على مدلول اللفـظ   ، وفق ما أشار إليه يف خطبة الكتاب      
الكالم النفسي هو املعىن النفـسي فهـم األصـحاب     : فالشيخ األشعري لَما قال   ، على األمر القائم بالغري   

 تسمى كالماً جمـازاً لداللتـه   إمناوأما العبارات ف  ، منه أنّ مراده مدلول اللفظ وحده وهو القدمي وحده        
لكنهـا ليـست كالمـاً    ، ه أيـضاً  صرحوا بـأنّ األلفـاظ حادثـة علـى مذهبـ     حىت، على ما هو كالم حقيقة   

له لوازم كثرية فاسدة كعدم إكفار من أنكر كالمية ما بني ، وهذا الذي فهموه من كالم الشيخ، حقيقة
إىل غـري ذلـك ِممـا ال خيفـى علـى           ، وكعدم كون املقرو واحملفوظ كالمـه حقيقـة       ، دفّيت املصحف 

فيكـون الكـالم   ، على أنه أراد به املعـىن الثـاين  فوجب محل كالم الشيخ   ، املتفطّن يف األحكام الدينية   
، وهـو مكتـوب يف املـصاحف      ، قائماً بـذات اهللا تعـاىل     ، النفسي عنده أمراً شامالً للفظ واملعىن مجيعاً      

  ١٢. وهو غري الكتابة والقراءة واحلفظ، حمفوظ يف الصدور، مقرو باأللسن
أنّ النظم متصف مبا هو من صـفات  : مقدر بيانه إشارة إىل دفع دخل   ]ال كما زعمت احلنابلة   [: قوله  )٢(

وما هـو وجـه التـشنيع علـى احلنابلـة؟ فأجابـه بـأّم               ، فأىنّ يكون قدمياً  ، املخلوق ومسات احلدوث  
  ١٢. بقدم النظم مع كونه مرتب األجزاء وهو حمال: يقولون
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يف نفسه كالقائم بنفس ) ١(ب األجزاء اللفظ القائم بالنفس ليس مرتعىن أنّامل
احلافظ من غري ترتب األجزاء، وتقدإمناب م البعض على البعض، والترت 

) ٢(املقرو: ظ والقراءة لعدم مساعدة اآللة، وهذا معىن قوهلمحيصل يف التلفّ

قدمي والقراءة حادثة، وأممن  أنّحىتب فيه، ا القائم بذات اهللا تعاىل فال ترت 
احتياجه إىل اآللة، هذا  ب األجزاء لعدممسع كالمه تعاىل مسعه غري مرت

ف من لفظاً قائماً بالنفس غري مؤلّ) ٣(لعقّيتد ملن حاصل كالمهم وهو جي
                                                

، مشروطاً بعـدم الـبعض  ليس وجوده : يعين، الترتب حبسب الوجود:  أي]ليس مرتب األجزاء  [: قوله  )١(
الفـرس علـى   ½ و ¼زيد علـى الفـرس    ½وإالّ الستوى األمر عندها يف      ، فإنّ الترتيب اللحاظي فيه أيضاً الزم     

  . كذا يستفاد من احلواشي١٢. ¼زيد
وهـو احلـق   ،  وحينئذ اليكون التنويـع إىل النفـسي واللفظـي         ]إخل... املقرو: هذا معىن قوهلم  [: قوله  )٢(

واحلـق عنـدنا أنّ التنويـع    ½: ّ قـدس سـره  دد األعظم اإلمام أمحد رضا خان الربيلـوي سيدنا اقال  
     واللفظـي رون   إمنـا إىل النفسيكمـا  ، أو إفهامـاً للعقـول الـسافلة   ، إفحامـاً للمعتزلـة  ،  مـال إليـه املتـأخ

 تعـاىل  وإنمـا املـذهب ومـا عليـه أميـة الـسلف أنّ كـالم اهللا         ، اختاروا يف املتشاات مـسلك التأويـل      
ومل حيـلّ يف قلـب وال لـسان وال     ، مل ينفـصل ولـن ينفـصل عـن الـرمحن          ، ال تعدد فيـه أصـالً     ، واحد

ــيس احملفــوظ يف صــدورنا إالّ هــو ، أوراق وال آذان ــك ل ــو بأفواهنــا إالّ هــو، ومــع ذل وال ، وال املتل
حبـدوث  :  يقـول ال حيـلّ ألحـد أن  ، وال املـسموع بأمساعنـا إالّ هـو       ، املكتوب يف مصاحفنا إالّ هو    

 احلادث حنن وحفظنا وألـسنتنا وتالوتنـا وأيـدينا وكتابتنـا           إمنا، احملفوظ املتلو املكتوب املسموع   
، وآذاننـا ومساعتنـا، والقــرآن القـدمي القــائم بذاتـه تعــاىل هـو املتجلــي علـى قلوبنــا بكـسوة املفهــوم       

سموع فهو املفهـوم املنطـوق      وآذاننا بزي امل  ، ومصاحفنا بلباس املنقوش  ، وألسنتنا بصورة املنطوق  
  ".املستند املعتمد "١٢. ¼املسموع ال شيء آخر غريه

 هو جيد إذا تصورنا تصوراً صحيحاً لفظاً قائماً إمناما ذكره القاضي :  أي]هو جيد ملن يتعقّل  [: قوله  )٣(
  ١٢. بالنفس غري مرتب األجزاء وال مؤلّف من حروف منطوقة أو خميلة أو منقوشة
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لة املشروط وجود بعضها بعدم البعض، وال من احلروف املنطوقة أو املخي
من قيام الكالم بنفس ) ١(لة عليه، وحنن ال نتعقّبة الدالّشكال املرتاأل

 كون صور احلروف خمزونة مرتسمة يف خياله، حبيث إذا التفت احلافظ إالّ
 تظ كانبة، وإذا تلفّرتتلة أو نقوش مفاً من ألفاظ خميإليها كان كالماً مؤلّ

ر عنه بالفعل واخللق وهو املعىن الذي يعب) ٢()والتكوين( .كالماً مسموعاً
 )٤(ر بإخراجويفس ،)٣(والتخليق واإلجياد واإلحداث واالختراع وحنو ذلك

إلطباق العقل والنقل على ) صفة هللا تعاىل(املعدوم من العدم إىل الوجود، 
على الشيء من غري   وامتناع إطالق اسم املشتق،ن له خالق للعامل مكوأنه

  .قائماً بهأن يكون مأخذ االشتقاق وصفاً له 
                                                

أنّ مـا ذهـب إليـه هـذا     : حاصـله ،  تـشنيع مـن الـشارح علـى القاضـي     ]إخل... وحنن ال نتعقّل  [: ولهق  )١(
احملقّق من كون اللفظ قائماً بذاته تعاىل غري مرتب األجزاء وال مؤلّفاً من حـروف متعاقبـة ال نتعقّلـه؛               

كـذا يفهـم مـن    . إالّ علـى الوجـه الـذي ذكرنـاه    ، ألنه قاسه على الشاهد وحنـن ال نتعقّلـه يف الـشاهد          
  ١٢. احلواشي

وعنـد األشـعرية صـفة اعتباريـة راجعـة إىل القـدرة          ،  هو عند املاتريدية صفة وجودية     ]التكوين[: قوله  )٢(
  ١٢. واإلرادة

بـل متغـايرة املفـاهيم متحـدة      ، وليست هذه األلفاظ مترادفة   ،  كاإلبداع واإلثبات  ]وحنو ذلك [: قوله  )٣(
  ١٢. املصداق

 مل يرد باإلخراج املعىن اإلضايفّ الذي هو تعلّق بني املخرج واملخرج؛ ]إخل... سر بإخراجيف[ :قوله  )٤(
بل أراد الـصفة  ، فيكون حادثاً، إذ ال معىن لكونه صفة أزلية؛ إذ هو نسبة بينهما ال يتحقّق إالّ بتحقّقهما 

حاشـية  " ١٢. وغـريه وكـذا يف سـائر العبـارات مـن اإلجيـاد       ، احلقيقية الـيت هـي مبـدأ هلـذه اإلضـافة          
  ."السيالكويت
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)ةأزلي (وجوهب :ميتنع قيام احلوادثأنه :لاألو )ا تعاىل هبذات) ١ِلمالثاين ، مر :
 اخلالق، فلو مل يكن يف األزل خالقاً لزم أنه ب وصف ذاته يف كالمه األزيلّأنه

 اخلالق فيما يستقبل :أي) ٣(والالزم باطلأو العدول إىل ااز، ) ٢(الكذب
 لو جاز إطالق اخلالق أنهر احلقيقة، على من غري تعذّأو القادر على اخللق 

 ما يقدر هو عليه من كلّ) ٤(عليه مبعىن القادر على اخللق جلاز إطالق
 فيلزم ،ا بتكوين آخر لو كان حادثاً فإمأنه: الثالث ، عليهاألعراض
 مشاهد، أنهن العامل مع يتكو) ٦(وهو حمال، ويلزم منه استحالة) ٥(التسلسل

                                                
فـإن رد  ، كما ذهب إليـه أبـو اهلـذيل   ،  يرد عليه أنه جيوز أن يقوم بالغري     ]ميتنع قيام احلوادث  [: قوله  )١(

ولظهـور بطالنـه مل   ، وجوابه أنه مـردود بـأنّ صـفة الـشيء ال يقـوم بغـريه         ، مبا سيجيء اتحد الدليالن   
  ."خيايل" ١٢. يتعرض له

فـإّم يقولـون علـى    ،  والكذب نقـص حمـال علـى اهللا سـبحانه، خالفـاً للوهابيـة         ]الكذبلزم  [: قوله  )٢(
 إمام أهـل  احلضرة الصمدية تبعاً بشيخ الطائفة إمساعيل الدهلوي بإمكان الكذب، وقد رد عليه هذيانه    

       ة الشيخ أمحد رضا خـان الربيلـويه يف كتابـه         السنس سـروح عـن عيـب كـذب        " قـدسـبحان الـسب
  ١٢". حمقبو

وأما العـدول  ، أما الكذب فقد بينا، الكذب والعدول إىل ااز كالمها باطالن:  أي ]والالزم باطل [: قوله  )٣(
  ١٢. وهاهنا مل يتعذّر احلقيقة،  جيوز إذا كانت احلقيقة متعذرةإمناإىل ااز فألنّ العدول إليه 

،  األعراض اليت يقدر على خلقها حبسب اللغة   إطالق كلّ مشتق من   :  أي ]إخل... جلاز إطالق [: قوله  )٤(
  ١٢. القادر على خلق السواد: كاألسود مبعىن

أ هو قـدمي أو حـادث؟ إن كـان قـدمياً           ،  ألنا جنري الكالم يف التكوين الثاين      ]فيلزم التسلسل [: قوله  )٥(
  ١٢. ايةوهكذا جتري السلسلة إىل غري النه، وإن كان حادثاً فيحدث بتكوين آخر، فثبت املدعى

ووجودهـا  ،  ألنّ وجوده صار موقوفاً علـى تكوينـات غـري متناهيـة           ]إخل... ويلزم منه استحالة  [: قوله  )٦(
  ١٢. واملوقوف على احملال حمال، حمال
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 ،)١(الصانعونه فيستغين احلادث عن احملدث واإلحداث، وفيه تعطيل ا بدمأو
 يف غريه و أ، للحوادثفيصري حمال )٢(ا يف ذاته لو حدث حلدث إمأنه: الرابع

  قائم به، فيكون كلّ جسم تكوين كلّكما ذهب إليه أبو اهلذيل من أنّ
) ٤(ة هذه األدلّومبىن ،فاء يف استحالتهناً لنفسه، وال خخالقاً ومكو) ٣(جسم

مني قون من املتكلّة كالعلم والقدرة، واحملقّ التكوين صفة حقيقيعلى أنّ
ة، مثل كون الصانع تعاىل واالعتبارات العقلي) ٥( من اإلضافاتأنهعلى 
حم ويتاً شيء ومعه وبعده ومذكوراً بألسنتنا ومعبوداً وممس قبل كلّوتقداًيي 

و مبدأ التخليق والترزيق واإلماتة ه) ٦(واحلاصل يف األزل ،وحنو ذلك
                                                

 ألنه إذا جاز حدوث حادث بدون التكوين جاز حدوث مجيـع احلـوادث              ]فيه تعطيل الصانع  [: قوله  )١(
  ١٢. يل الصانع وهو حمالوفيه تعط، بدونه لعدم الفصل بينهما

  ١٢. ذات اهللا تعاىل على ما ذهب إليه الكرامية:  أي]يف ذاته[: قوله  )٢(
واملكـون إالّ مـن قـام بـه     ،  إذ ال معىن للخالق إالّ من قام بـه اخللـق  ]إخل... فيكون كلّ جسم [: قوله  )٣(

  ١٢. التكوين
وأمـا  ، ة على أزلية التكوين على أنه صفة حقيقية مبىن هذه الوجوه الدالّ   :  أي ]ومبىن هذه األدلّة  [: قوله  )٤(

فاألدلّة غري تامـة، أمـا األول والرابـع فألنـه ال يلـزم كونـه       ، إذا كانت اعتبارية كما ذهب إليه األشعرية      
تعاىل حمال للحوادث على هذا التقدير، وأما الثالث فألنّ التسلسل يف االعتباريات غري مستحيل، وأمـا            

  ١٢. ¼كأنه أراد ما عدا الدليل الثاين½: كما أشار إليه العالّمة اخليايل بقوله،  فهو تامالثاين
فـالتكوين  ،  اإلضافة عند املتكلّمني معىن موهوم يتعقّل من نبسة شيء إىل شيء         ]من اإلضافات [: قوله  )٥(

  "ن "١٢. إضافة بني اخلالق وخملوقه
وأمـا  ، أنّ احلاصل يف األزل مبدأ هذه األشـياء مثـل القـدرة           :  يعين ]إخل... واحلاصل يف األزل  [: قوله  )٦(

وباعتبـار  ، فإنّ القدرة باعتبـار تعلّقـه إىل املخلوقـات يـسمى ختليقـاً        ، هذه األشياء فقائمة فيما يستقبل    
  ١٢. وغري ذلك من اإلضافات واالعتبارات، تعلّقه إىل املرزوقات يسمى ترزيقاً
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 صفة أخرى سوى القدرة واإلرادة،) ١(واإلحياء وغري ذلك، وال دليل على كونه
وإن كانت نسبتها إىل وجود املكون وعدمه على السواء، ) ٢( القدرةفإنّ

 القائلون  استدلّلَماو .ص أحد اجلانبنيتخصي) ٣(لكن مع انضمام اإلرادة
، كالضرب بدون )٤(نر بدون املكو ال يتصوهأنحبدوث التكوين ب

نات، وهو حمال، أشار إىل املضروب، فلو كان قدمياً لزم قدم املكو
 ) جزء من أجزائهتكوينه للعامل ولكلّ( التكوين :أي) وهو: (بقوله) ٥(اجلواب

                                                

وخيطر بالبال أنّ التكوين هـو املعـىن الـذي    :  قال العالّمة اخليايل] إخل...وال دليل على كونه [: قوله  )١(
وإن مل يوجد بعد، وهذا املعىن يعم املوجـب     ، وبه ميتاز عن غريه ويرتبط باملفعول     ، جنده يف الفاعل  

فكيـف ال يكـون صـفة    ، هـو موجـود يف الواجـب بالنـسبة إىل نفـس القـدرة واإلرادة          : بل نقول ، أيضاً
  ١٢. أخرى

 دفع ِلما يتوهم مـن أنّ القـدرة ال جيـوز أن تكـون مبـدأ اإلجيـاد السـتواء              ]إخل... فإنّ القدرة [: قوله  )٢(
  ١٢. فال بد من صفة أخرى يترجح ا أحد الطرفني، نسبتها إىل وجود املكون وعدمه

وال ،  القـدرة  أنت تعلم إذا راجعت وجدانك أنّ التكوين ليس عني       ]إخل... مع انضمام اإلرادة  [: قوله  )٣(
ليس أثر هذه ، وكلّها مقدمة على التكوين، وال ماخوذاً مع التعلّق  ، وال جمموعهما مطلقاً  ، عني اإلرادة 

وهـذا  ، كما إذا نظرنا إىل أفعالنا وجدنا إصدارنا ألمر غري إرادتنا إلصداره ، األمور وجود الشيء وثبوته   
  ."نظم الفرائد" ١٢. كلّه واضح

التكوين ال يتصور بدون املكون بالفتح؛ ألنه نسبة بني املكون :  أي]ر بدون املكونال يتصو : [قوله  )٤(
  ١٢. والنسبة ال تتحقّق بدون املنتسبني، بالكسر واملكون بالفتح

،  توجيه أنّ مراده أنّ التكوين تكوين موع العامل ولكلّ جزء من أجزائـه  ]أشار إىل اجلواب  [: قوله  )٥(
فـاملتعلّق بالوقـت   ، بأنـه واقـع وجـوده فيـه    ،  واقعاً يف وقت خمصوص هو وقت وجوده      متعلّق به تعلّقاً  

فإنّ صفاته احلقيقية أعلـى وأنـزه مـن أن حيـيط ـا زمـان       ، ال نفس التكوين، واملظروف له هو تعلّقه   
فلو لزم الوقت للتكوين لـزم وجـود الزمـان وعدمـه     ، كيف وهو مكون الزمان أيضاً   ، وهي فوق الزمان  

  ."نظم الفرائد" ١٢. الدورولزم 
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 فالتكوين باق . على حسب علمه وإرادته)لوقت وجوده(ال يف األزل، بل 
ق، كما يف العلم والقدرة وغريمها كون حادث حبدوث التعلّ وأبداً، واملأزالً

قاا ، لكون تعلّ)١(قااتعلّممن الصفات القدمية اليت ال يلزم من قدمها قدم 
ق بذات اهللا  وجود العامل إن مل يتعلّإنّ: )٣(وهذا حتقيق ما يقال ،)٢(دثةاح

ن املوجد، ناء احلوادث عوصفة من صفاته لزم تعطيل الصانع واستغ ،تعاىل
) ٤(ق وجوده بها أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلّق فإموإن تعلّ ،وهو حمال

 قدم العامل، وهو باطل، أو ال فليكن التكوين أيضاً قدمياً مع حدوث فيلزم
القول بتعلّمن أنّ) ٥(وما يقال ،ق بهن املتعلّاملكو ن ق وجود املكو

وجوده بالغري واحلادث ما ق  إذ القدمي ما ال يتعلّ، قول حبدوثه،بالتكوين
قول تدث بالذات على ما ا هذا معىن القدمي واحل؛ ألنّ)٦(ق به، ففيه نظريتعلّ

                                                
  ١٢.  من املعلومات احلادثة واملقدورات واملبصرات إىل غري ذلك]متعلّقاا[: قوله  )١(
  ١٢.  ألنّ تعلّق وجود كلّ موجود وقت وجوده بتكوينه األزيلّ]تعلّقاا حادثة[: قوله  )٢(
على قدم التكوين يف " لعمدةا"هو حاصل الدليل الذي ذكره صاحب :  أي]هذا حتقيق ما يقال[: قوله  )٣(

  "ن "١٢. معارضة استدالل األشعرية
والـضمري يف  ،  واملراد به العـامل ¼ما½ ضمري اهلاء يف وجوده راجع إىل     ]قدم ما يتعلّق وجوده به    [: قوله  )٤(

  ١٢.  يرجع إىل ذات اهللا تعاىل¼به½
اسـتدلّ  : قـال ، "الكفايـة "حب  والقائـل صـا   ،  يف جـواب اسـتدالل األشـعرية       ]إخل... وما يقال [: قوله  )٥(

إذا : قلنـا ، فكـان العـامل قـدمياً     ، لو كان التكوين أزلياً لتعلّق وجود املكون به يف األزل         : اخلصم بقوله 
، فقد سلمت أنه حادث؛ إذ القدمي مـا ال يتعلّـق وجـوده بـالغري    ، سلّمت تعلّق وجود املكون بالتكوين    
  "ن "١٢. وما يتعلّق وجوده بغريه فهو حادث

بـل  ، وهـو لـيس مبـراد   ، حاصل هذا النظر أنّ الالزم من هذا القول احلدوث الـذايتّ  ] ففيه نظر [: قوله  )٦(
  "ر "١٢. وهو غري الزم، املراد هو احلدوث الزماينّ الذي يكون مسبوقاً بالعدم
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كون ي :دث ما لوجوده بداية، أيامني فاحلا عند املتكلّ، وأم)١(به الفالسفة
 ق وجوده بالغري ال يستلزم احلدوثد تعلّ خبالفه، وجمرمي والقدمسبوقاً بالعدم
 جلواز أن يكون حمتاجاً إىل الغري صادراً عنه دائماً بدوامه ،)٢(ذا املعىن

نعم  ،دمه من املمكنات، كاهليوىل مثالًعوا قكما ذهب إليه الفالسفة فيما اد
بدليل ال ) ٤(صدور العامل عن الصانع باالختيار دون اإلجياب) ٣(إذا أثبتنا

 اهللا تعاىل ق وجوده بتكوين كان القول بتعلّ،على حدوث العامل )٥(فيتوقّ
 جزء من أجزاء  التنصيص على كلّإنّ :يقال) ٧(ومن هاهنا ،)٦(قوالً حبدوثه

هم ف على من زعم قدم بعض األجزاء كاهليوىل وإالّ )٨(العامل إشارة إىل الرد
                                                

ن احلـادث بالـذات   ويفـسرو ، قدمي بالزمان، إنّ العامل حادث بالذات:  فإّم يقولون  ]الفالسفة[: قوله  )١(
سواء كان غري حمتاج إىل غـريه   ، والقدمي بالزمان مبا ال يسبق عدمه على وجوده       ، مبا حيتاج إىل غريه   

  ١٢. كالواجب أو حمتاجاً كالفلك على زعمهم
  ١٢. باملعىن الذي يقوله املتكلّمون:  أي]ذا املعىن[: قوله  )٢(
أنّ القول بتعلّق وجـود املكـون بـالتكوين    : يعين" لكفايةا" توجيه لكالم صاحب   ]نعم إذا أثبتنا  [: قوله  )٣(

  ١٢.  يكون قوالً حبدوثه الزماينّ إذا كان العامل صادراً باالختيارإمنا
والفاعل باإلجياب هو الذي كان صدور الفعل عنـه         ،  كما ذهب إليه الفالسفة    ]دون اإلجياب [: قوله  )٤(

  ١٢. إلحراق من الناركا، ومل يكن مسبوقاً بالقصد واالختيار، واجباً
، ومن أدلّة حـدوث العـامل كونـه أثـر املختـار          ، ¼أثبتنا½ الباء متعلّق  بـ    ]إخل... بدليل ال يتوقّف  [: قوله  )٥(

فحينئذ ال يصح االستدالل حبدوثه على االختيار؛ ألنّ حدوث العامل عندهم يتوقّف على كون الصانع             
  "ر "١٢. ي يتوقّف على حدوث العامل لزم الدور املضمرفهذا لو توقّف على الدليل الذ، فاعالً خمتاراً

  ١٢. والقدمي ال يكون مستنداً إىل املختار،  ألنّ الصادر باالختيار حادث]قوالً حبدوثه[: قوله  )٦(
  "خيايل"١٢. وبالقدمي خالفه، ومن أجل أنّ املراد باحلادث ما لوجوده بداية:  أي]ومن هاهنا[: قوله  )٧(
وأمـا إذا كـان   ،  يتم إذا كان املراد باحلادث ما لوجـوده بدايـة  إمنا وهذا الرد ]إىل الرد إشارة  [ :قوله  )٨(

الرد ١٢. املراد ما حيتاج يف وجوده إىل غريه فال يتم  
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 نهتكو عدم مبعىن ال بالعدم، ةاملسبوقي  يقولون بقدمها مبعىن عدمإمنا
ر التكوين بدون وجود أنه ال يتصو منسلّا الأن) ٢(واحلاصل ،)١(بالغري
الضرب صفة  وزانه معه وزان الضرب مع املضروب، فإنّنّأن، واملكو 
إضافيالضارب واملضروب والتكوين :ر بدون املضافني، أعينة ال يتصو 

ة هي مبدأ اإلضافة اليت هي إخراج املعدوم من العدم إىل صفة حقيقي
ها على ما وقع يف عبارة املشايخ ، حىت لو كانت عين)٣(الوجود ال عينها
) ٥(، فال يندفعوإنكاراً للضروري) ٤(ن مكابرة بدون املكوهقلكان القول بتحقّ

قه باملفعول تعلّ لبد  الضرب عرض مستحيل البقاء، فال من أنّ:مبا يقال

                                                

فهـي عنـدهم   ، م يعترفـون بـأنّ مبـدع اهليـوىل الواجـب تعـاىل       فإ]ال مبعىن عدم تكونه بالغري   [: قوله  )١(
  ١٢. لزمانقدمية با، حادثة بالذات

 حاصـل جـواب املـصنف رمحـه اهللا عمـا اسـتدلّوا بـه علـى حـدوث                  :  أي ]إخل... واحلاصل[: قوله  )٢(
كالضرب بالنسبة إىل الـضارب   ، ا يتم لو اعتربنا التكوين نفس اإلضافة      أنّ ذلك االستدالل إمن   : التكوين

وال نسلّم أنّ مبدأها ، أ اإلضافةا نريد ا ما هو مبدوإمن،  من صفة التكوينلكنا ال نريدها، واملضروب
  ."نظم الفرائد" ١٢. أيضاً متوقّف على وجود املضافني

  ١٢.  ال يتصور بدون املضافنيحىتالتكوين ليس عني اإلضافة :  أي]ال عينها[ :قوله  )٣(
  "ن "١٢. إنكاراً للحق الصريح تكبراً:  أي]مكابرة[: قوله  )٤(
محل كالم املشايخ على ما " العمدة"توضيحه أنّ صاحب  ،  األشعرية استدالل:  أي ]فال يندفع [: قوله  )٥(

 علـى ظـاهره، وزعـم أنّ التكـوين نفـس            ¼إخل... واحملقّقون مـن املـتكلّمني    ½سبق عند قول الشارح     
بـأنّ األول يقتـضي حـضور     ، وأجاب عن استدالل األشعرية بـالفرق بـني الـضرب والتكـوين           ، اإلضافة

كـذا يـستفاد مـن      .١٢ ¼ال ينـدفع  ½:  الثاين لبقائه، فدفعه الـشارح بقولـه       املضروب لعدم بقائه خبالف   
  .احلواشي
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خبالف  )١(ر النعدم هو إذ لو تأخ؛ل األمل إليه من وجود املفعول معهوووص
 . واجب الدوام يبقى إىل وقت وجود املفعوله أزيلّ، فإن تعاىلفعل الباري

)الفعل يغاير املفعول بالضرورة، كالضرب  ألنّ؛)عندنا) ٢(نوهو غري املكو 
ن لزم أن  وألنه لو كان نفس املكو؛مع املضروب واألكل مع املأكول

يكون املكو٤(، ضرورة أنه)٣(ناً خملوقاً بنفسهن مكو (ي ن بالتكوين الذمكو
وأن ال يكون ، ، وهو حمال)٥(هو عينه، فيكون قدمياً مستغنياً عن الصانع

 قادر عليه من غري صنع وتأثري فيه، ،)٦(ق بالعامل سوى أنه أقدم منهللخالق تعلّ
خملوقاً، فال ِمكونه خالقاً والعالَ) ٧(نه بنفسه، وهذا ال يوجبضرورة تكو 

                                                
  ١٢. الضرب؛ ألنه من األعراض وهي ال تبقى زمانني:  أي]النعدم هو[: قوله  )١(
حيث ذهـب املاتريديـة إىل   ،  ابتداء مسئلة اختلف فيها املاتريدية واألشعرية  ]وهو غري املكون  [: قوله  )٢(

والغري حممول على مـا يقابـل العـني حبـسب املفهـوم؛ ألنّ              ، واألشعرية إىل أنه عينه   ، كونأنه غري امل  
صـحة  : ال التحقّـق أي ،  تثبـت املغـايرة حبـسب املفهـوم      إمناالدالئل املقررة يف إثبات هذا املطلب       

  ."حاشية السيالكويت" كذا يستفاد من ١٢. االنفكاك بينهما
  ١٢. ج إىل الصانع من غري احتيا]بنفسه[: قوله  )٣(
فيكون املكون ، إذا كان املكون مكوناً خملوقاً بنفسه:  دليل املالزمة أي  ]إخل... ضرورة أنه [: قوله  )٤(

مستغنياً عن الصانع السابق، واحلاصل أنّ التكوين إذا كان عني املكون مل يقم بـذات اهللا تعـاىل، فـال           
 ن½ناً  بالكسر له؛ ألنّ      يكون مكون½ن يكون أفيلزم ، كسر من قام به التكوين    بال ¼املكوبالفتح ¼املكو 
  ١٢. قائماً بنفسه

  ١٢.  إذ االحتياج إليه ليس إالّ يف اإلجياد والتكوين]مستغنياً عن الصانع[: قوله  )٥(
وامـا اصـطالحي بـأن    ، فاملعىن أدوم منه وأسـبق؛ إِذ العـامل حـادث     ،  القدم إما لغوي   ]أقدم منه [: قوله  )٦(

  ."خيايل"١٢ظ لزوم ِقدم العامل أيضاً، فاملعىن أقوى قدماً وأوىل به؛ ألنه قدمي بدون التكوين يالح
  ١٢. وعدم كون العامل خملوقاً،  بل يوجب عدم كونه خالقاً]إخل... وهذا ال يوجب[ :قوله  )٧(
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وأن ال يكون اهللا تعاىل ، خلفم وصانعه، هذا لعالَا القول بأنه خالق يصح
مكومن قام به التكوين، ن إالّناً لألشياء، ضرورة أنه ال معىن للمكو 

١(ن ال يكون قائماً بذات اهللا تعاىلوالتكوين إذا كان عني املكو(وأن يصح ، 
  إذ ال؛لسوادل خالق سواد هذا احلجر أسود، وهذا احلجر خالق بأنّ) ٢(القول

هما  من قام به اخللق والسواد ومها واحد، فمحلّد إالّمعىن للخالق واألسو
اً، على كون احلكم بتغاير الفعل واملفعول ضروري) ٣(ه تنبيهواحد، وهذا كلّ

٤(ه ينبغي للعاقللكن (وال ينسب إىل ،ل يف أمثال هذه املباحثأن يتأم 
ة ظاهرة على من له كون استحالته بديهيتالراسخني من علماء األصول ما 

 لنـزاع العلماء  صحيحاً يصلح حمالز، بل يطلب لكالمهم حمالدىن متيأ
 الفاعل إذا  أراد أنّ¼نالتكوين عني املكو½:  من قال العقالء، فإنّالفوخ

                                                
والتكـوين إذا  ،  تعـاىل  بالفتح غري قائم بذات اهللا¼املكون½ ألنّ ]ال يكون قائماً بذات اهللا تعاىل     [: قوله  )١(

  "ر "١٢. كان عني املكون فال يكون التكوين قائماً بذات اهللا تعاىل
 ألنّ املكون السواد الذي هو عني التكوين وهو قائم باألسود خالقـاً   ]إخل... وأن يصح القول  [: قوله  )٢(

لسواد لكـان قائمـاً باألسـود    والتكوين لو كان عني ا  ،  من قام به التكوين    ¼املكون½له ومكوناً له؛ ألنّ     
  "ر "١٢. فيكون األسود خالقاً له، وكذا احلجر، الذي هو نفس احلجر

والبـديهي ال   ،  أنّ احلكم باملغايرة بـني التكـوين واملكـون بـديهي          :  يعين ]هذا كلّه تنبيه  [: قوله  )٣(
فالوجوه ، اء إىل التنبيهحيتاج يف إزالة اخلف! نعم، بل ال جيوز إقامة الدليل عليه     ، الدليل حيتاج إىل 

إنما هي تنبيهات علـى ذلـك     ، اليت ذكرها املاتريدية على غريية التكوين ال تصلح أن تكون دالئل          
١٢. احلكم البديهي  

  ١٢. وتوجيه ِلما نقل عن األشعرية،  تنقيد من الشارح على املاتريدية]لكنه ينبغي للعاقل[: قوله  )٤(
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ر عنه ا املعىن الذي يعب الفاعل واملفعول، وأمفليس هاهنا إالّ) ١(فعل شيئاً
حيصل يف العقل من نسبة  )٢(بالتكوين واإلجياد وحنو ذلك فهو أمر اعتباري

 ومل ،يف اخلارج) ٣(قاً مغايراً للمفعولالفاعل إىل املفعول، وليس أمراً حمقّ
وهذا كما ، لزم احملاالتتن ل مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم املكويرد أنّ
يف اخلارج مبعىن أنه ليس يف اخلارج ) ٥(ة الوجود عني املاهيإنّ: )٤(يقال

ول،قة حتقّللماهي جيتمعا حىت ،ق آخر حتقّ¼الوجود½ـى بعارضها املسم 
ا اجتماع القابل واملقبول كاجلسم والسواد، بل املاهية إذا كانت فكو

هما متغايران يف العقل مبعىن أنّهو وجودها لكنة  للعقل أن يالحظ املاهي
  ...............................................وبالعكس،) ٦(دون الوجود

                                                

ميكـن أن يكـون معنـاه أنّ الـشيء إذا     ": شرح املقاصد" قال الشارح يف ]إخل.. .إذا فعل شيئاً [: قوله  )١(
وأمـا حقيقـة   ، فالـذي حـصل يف اخلـارج هـو األثـر ال غـري       ، أثّر يف شيء واحد بعد مـامل يكـن مـؤثّراً          

ة، ال حتقّق له يف األعيان، اإلحداث واإلجياد فاعتبار عقلي١٢. وقد ثبت ذلك يف األمور العام  
  ١٢.  ألنه معىن مصدري انتزاعي]أمر اعتباري[: قوله  )٢(
وبالعرض إىل هذا ،  بل هاهنا وجود واحد يستند بالذات إىل الفاعل واملفعول    ]مغايراً للمفعول [: قوله  )٣(

أو جمموعهـا كمـا هـو شـان األمـور االنتزاعيـة بالنـسبة إىل        ، األمر االعتبـاري املـاخوذ عـن أحـدمها        
 شيء واحد حقيقة ووجوداً منـسوباً إىل كـلّ   أماوليس معناه ، لعينية والغرييةوهذا هو معىن ا ، مناشيها

  ."نظم الفرائد" ١٢. منهما بالذات، وانما التكثّر يف التحليل العقلي كما يف األجزاء الذهنية
  ١٢.  تأييد للتوجيه بإثبات نظريه]إخل... وهذا كما يقال[: قوله  )٤(
ذه مسئلة اختلف فيها العقالء، فذهب بعضهم إىل أنّ الوجـود عـني املاهيـة يف             ه ]عني املاهية [: قوله  )٥(

  ١٢. والتحقيق مذكور يف املطوالت، وبعضهم إىل أنه زائد على املاهية، اخلارج
والوجودكـون الـشيء يف   ،  ألنّ املاهية ما به الشيء هـو هـو   ]أن يالحظ املاهية دون الوجود    [: قوله  )٦(

  "ر "١٢.  يتعقّل أحد املفهومني بدون اآلخرفيجوز أن، األعيان
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بإثبات أنّإبطال هذا الرأي إالّ) ١(فال يتم ن األشياء وصدورها عن الباري تكو 
، مغايرة للقدرة واإلرادة) ٢(ة قائمة بالذاتف على صفة حقيقيتعاىل يتوقّ
ق القدرة على وفق اإلرادة بوجود املقدور لوقت وجوده  تعلّأنّ) ٣(والتحقيق

دى إجياإذا نسب إىل القدرة يسمى اخللق اً له، وإذا نسب إىل القادر يسم
قت قدرته بوجود حبيث تعلّ) ٤(فحقيقته كون الذاتوالتكوين وحنو ذلك، 

 ق حبسب خصوصيات املقدورات خصوصيات تحقّتاملقدور لوقته، ثُم
غري ذلك إىل ما ال يكاد والترزيق واإلحياء واإلماتة  والتصويركاألفعال 

                                                
أنّ التكـوين   ، ¼التكوين عني املكون  ½: إذا كان املراد من قول األشعرية     :  يعين ]إخل... فال يتم [: قوله  )١(

 ن              ، غري حمقّق مغـاير للمفعـول يف اخلـارج        ، أمر اعتباريـة إالّ بإثبـات أن تكـوأدلّـة املاتريدي فـال تـتم
  ١٢. إخل... األشياء 

بذات اهللا تعـاىل؛ ألنـه إذا كانـت صـفة حقيقيـة تكـون موجـودة يف األزل                   :  أي ]قائمة بالذات [: قوله  )٢(
خبالف الصفة اإلضافية؛ ألا ال وجـود هلـا يف          ، فحينئذ يكون وجودها مغايرة لوجود املكون     ، قائمة

  "ر "١٢. اخلارج
بـل هـو عبـارة عـن القـدرة مـن حيـث        ، لى القدرة يشري إىل أنه ليس زائداً ع      ]إخل... والتحقيق[ :قوله  )٣(

ومـن  ، فيسمى إجياداً من حيث التعلّق بـالوجود ، تعلّقها بوجود املقدور تاثرياً هلا فيه على وفق اإلرادة     
فاملـسمى واحـد ولـه إمسـان     ، وصدر األثر بقدرته تسمى خلقاً وتكويناً    ، حيث إنها منسوبة إىل القادر    

بـل عـن تعلّقهـا هـو     ، بـل هـو عبـارة ال عـن القـدرة        ،  وتغاير االعتبارين  باختالف النسبتني ، ومفهومان
  ."نظم الفرائد" ١٢. فافهم، وال ضيـر فيه، فهو صفة اعتبارية حادثة، حادث

 يشري إىل دفع ما يتوهم أنه إذا كان عبارة عن تعلّق القدرة كانـت صـفة             ] كون الذات  فحقيقته[: قوله  )٤(
أنه مساحمة بل عبارة عن : بل هي ووجه الدفع،  بالكسر هو¼املكون½يكون للقدرة ال لذاته تعاىل فال      

  "نظم "١٢. إخل... كون الذات



 

ا كون كلّيتناهى، وأممن ذلك صفة حقيقي ة أزليا تفربعض علماء) ١(د بهة فِمم 
 )٣(واألقرب، كن متغايرةيإن مل و، اًجد) ٢(، وفيه تكثري للقدماء¼اء النهرما ور½

ه إن  إىل التكوين، فإن مرجع الكلّقون منهم، وهو أنّما ذهب إليه احملقّ
ى إحياء وباملوت إماتة وبالصورة تصويراً وبالرزق ترزيقاً ق باحلياة يسمتعلّ

، قاتة التعلّصوصي اخلصوص خبإمناو) ٤( تكوينإىل غري ذلك، فالكلّ
)ة قائمة بذاتهواإلرادة صفة هللا تعاىل أزلي (ر ذلككر)تأكيداً وحتقيقاً ) ٥

 بوجه دون وجه،) ٦(نات تقتضي ختصيص املكو،إلثبات صفة قدمية هللا تعاىل
                                                

وهـو أنّ التكـوين لـيس       : ذهب إليه بعض املاتريديـة    ،  بيان مذهب ثالث   ]إخل... فِمما تفرد به  [: قوله  )١(
     اً كما قال األشـعريـة واحـدة كمـا قا         ، أمراً اعتباريـة بإرجـاع التـصوير        وال صـفة حقيقيلـت املاتريدي

  "ن "١٢. بل كلّ منها صفة حقيقية، والترزيق وحنوها إليها
ال حاجـة إىل إثبـات صـفات سـوى     :  اعتـراض علـى هـذا املـذهب أي      ]وفيـه تكـثري للقـدماء     [: قوله  )٢(

ت وأمـا إثبـات الـصفا     ، فإنّ صفة التكوين كافية يف وجود الرزق والصورة واحليـاة وحنوهـا           ، التكوين
  ١٢. السبعة أو الثمانية فال حميص عنه

ولـيس مـراده    ،  يريد ترجيح مذهب اجلمهور املاتريديـة علـى مـذهب هـذا الـبعض              ]واألقرب[: قوله  )٣(
فإنّ املختار عنده أنّ التكوين أمر اعتباري راجع إىل القدرة، ، اختيار هذا املذهب على سائر املذاهب 

  "ن '١٢. كما صرح به يف مؤلّفاته
لكن فصوهلا وانواعها إما ،  فنفس التكوين على هذا املذهب صفة حقيقية قدمية]فالكلّ تكوين[: قوله  )٤(

وكلّها عني التكوين مع فروق حلاظية ناشـية عـن اخـتالف    ، أمور اعتبارية غري قدمية أو متكثّرة اعتباراً      
  ١٢. تعلّقاته باختالف متعلّقاته

أنّ كون اإلرادة صفة أزلية قائمة بـذات اهللا تعـاىل   : اب سؤال تقريره   إشارة إىل جو   ]كرر ذلك [:  قوله  )٥(
  ١٢. ¼إخل... كرر½: فما الوجه إىل إعادة ذكرها؟ فأجاب بقوله، قد علم ِمما سبق

  فال، نسبة العلم و القدرة إىل مجيع املكونات على السواء:  أي]تقتضي ختصيص املكونات[: قوله  )٦(
      Å 
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 )١(ويف وقت دون وقت ال كما زعمت الفالسفة من أنه تعاىل موجب بالذات

من أنه مريد بذاته ال بصفته، وبعض ) ٢(ةاريجال فاعل باإلرادة واالختيار، والن
 إرادته ة من أنّميا، والكرمن أنه مريد بإرادة حادثة ال يف حملّ) ٣(املعتزلة

بإثبات صفة اإلرادة ) ٤(ثة يف ذاته، والدليل على ما ذكرنا اآليات الناطقةدحا
ام وامتناع قي) ٥(واملشيئة هللا تعاىل مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به

ووجوده على الوجه األوفق  )٧(وأيضاً نظام العامل، بذاته تعاىل) ٦(احلوادث
                                                
  ١٢. ويف وقت دون وقت وهي اإلرادة، ونات بوجه دون وجهبد من صفة ختصيص املك

إنّ اإلرادة : ومبىن قـوهلم ، ذاته تعاىل توجب صدور الفعل عنها بال اختيار :  أي ]موجب بالذات [: قوله  )١(
أمـا األول فالسـتلزامه قيـام    ، وكـلّ منـهما ممتنـع   ، إذا حتقّقت فال ختلو من أن تكون حادثة أو قدمية        

بأا : واجلواب، وأما الثاين فالستلزامه زوال القدمي؛ ألنه ال يبقى بعد اإلجياد،  تعاىلاحلادث بذات اهللا
  ١٢. وقد سبق أنّ التعلّقات حادثة فال يلزم زوال القدمي، والزوال إنما يرد على تعلّقها باملراد، قدمية

،  وحواليهـا علـى مذهبـه   ¼ريالـ ½ أصحاب احلسني بن حممد النجـار وأكثـر معتزلـة          ]النجارية[: قوله  )٢(
: قـال النجـار  ، وافقوا املعتزلة يف نفي الصفات مـن العلـم والقـدرة واإلرادة واحليـاة والـسمع والبـصر        

  ".امللل والنحل "١٢. الباري تعاىل مريد لنفسه كما هو عامل لنفسه
بأنّ اهللا تعـاىل  : م يقولونفه،  وهم أبو اهلذيل وأبو علي اجلبائي وابنه أبو هاشم     ]بعض املعتزلة [: قوله  )٣(

يريـد  : وقـالوا ، وأما مجهور املعتزلة فأنكروا إرادتـه للـشرور والقبـائح         ، مريد بإرادة حادثة ال يف حملّ     
  ١٢. وسيجئ الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل، الطاعة واإلميان من الكلّ زعماً منهم أنّ إرادة القبيح قبيحة

: املائـدة [﴾يِريـد  ما يحكُم﴿و، ]١٠٧: هود[﴾يِريد ِلما فَعالٌ﴿: اىل كقوله تع  ]اآليات الناطقة [: قوله  )٤(
١[ ،﴿ِريدي اللَّه ِبكُم رسالَ الْيو ِريدي ِبكُم رسالْع﴾]١٢. إىل غري ذلك من اآلية] ١٨٥: البقرة  

  ١٢.  رد على بعض املعتزلة]قيام صفة الشيء به[: قوله  )٥(
  ١٢.  رد على الكرامية]إخل... يام احلوادثامتناع ق[: قوله  )٦(
  أنّ كون العامل على الوجه األوفق األصلح دليل:  دليل ثاٍن حاصله]إخل... وأيضاً نظام العامل[: قوله  )٧(

      Å 
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 إذ لو كان صانعه) ١(على كون صانعه قادراً خمتاراً، وكذا حدوثه األصلح دليل
 .ته املوجبةف املعلول عن علّضرورة امتناع ختلّ) ٢(لزم قدمه موجباً بالذات

 ثباتإ) ٥(، وهو معىن)بالبصر ()٤(اممبعىن االنكشاف الت) ٣()ورؤية اهللا تعاىل(
غمضنا أا إذا نظرنا إىل البدر ثُم ة البصر، وذلك أنحباس) ٦(الشيء كما هو

تفاء يف أنه وإن كان منكشفاً لدينا يف احلالالعني فال خانكشافه حال ني لكن 
هي ) ٧( وأكمل، ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة خمصوصةالنظر إليه أمتّ

                                                

بل علـى الوجـه املتعـين     ، فإنه إذا كان موجباً مل يكن على الوجه األصلح        ، على أنّ صانعه قادر خمتار    
  ١٢. الذي ال وجه ورائه

حدوث العامل أيضاً يدلّ على أنّ صـانعه قـادر خمتـار؛ ألنـه لـو         :  دليل ثالث أي   ]وكذا حدوثه [: قوله  )١(
  ١٢. والالزم باطل فامللزوم مثله، موجباً بالذات لزم قدم العامل كان

ختلّـف  وحينئـذ يلـزم   ، قدم العامل؛ إذ لو كان حادثاً زمانياً لكان مسبوقاً بالعدم  :  أي ]لزم قدمه [ :قوله  )٢(
فجـاز أن يتخلّـف   ، خبالف مـا إذا كـان صـانعه قـادراً خمتـاراً     ، املعلول عن علّته املوجبة وهو حمال 

  ١٢. املعلول عنه؛ ألنّ إرادته ترجح صدوره تارةً وعدمه أخرى
 ، اجتمعت األِيمة من أصحابنا على أنّ رؤيته تعاىل يف الدنيا واآلخرة جائزة عقالً  ]رؤية اهللا تعاىل  [:قوله  )٣(

  ".شرح املواقف "١٢. فأثبته بعضهم ونفاه آخرون، واختلفوا يف جوازها مسعاً يف الدنيا
كونه تعـاىل مرئيـا؛   :  فيه إشارة إىل أنّ الرؤية مصدر مبين للمفعول يعين]مبعىن االنكشاف التام [: قوله  )٤(

   للفاعل أي   ، ألنّ االنكشاف صفة املرئي مـا أراد   كون الشخص رائياً    : واملصدر املبينصفة الرائي وإن
  . كذا يف عامة احلواشي١٢. األول؛ ألنه املتبادر منه وهو املتنازع فيه

: فاإلثبات أيضاً مصدر مبين للمفعول أي    ،  كأنه أراد أنّ مآل التعريفني واحد      ]إخل... وهو معىن [:قوله  )٥(
  ١٢. كون الشيء مثبتاً

  ١٢. نفس األمركما كان الشيء عليه يف :  أي]كما هو[:قوله  )٦(
 وهذه احلالة مغايرة للحالة األوىل الّيت هي الرؤية بالضرورة، فإنّ احلالتني وإن    ]حالة خمصوصة [:قوله  )٧(

وكذا إذا علمنا شيئاً علماً ، اشتركتا يف حصول العلم فيهما إالّ أنّ احلالة األوىل فيها أمر زائد هو الرؤية
      Å 
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١()جائزة يف العقل( .بالرؤيةاة املسم (ّلي ونفسهمبعىن أنالعقل إذا خ )مل ) ٢
، )٣( األصل عدمهحيكم بامتناع رؤيته ما مل يقم له برهان على ذلك، مع أنّ

وهذا القدر ضروريأهل وقد استدلّ، عى االمتناع فعليه البيان، فمن اد 
على إمكان الرؤية بوجهنياحلق  :٤(عقلي (ومسعي)تقر، )٥لير األو :ا أن

قاطعون برؤية األعيان واألعراض ضرورة أنبالبصر بني جسم ) ٦(قا نفر
وهي )٧(ة مشتركة للحكم املشترك من علّوجسم وعرض وعرض، وال بد ،

                                                

 ١٢. وإنّ يف الثانيـة زيـادة ليـست يف األول      ، البداهة تفرقة بني احلـالتني    ثُم رأيناه فإنا نعلم ب    ، تاما جلياً 
  ".شرح مواقف"

 إنما احتيج إىل بيان جوازها عقالً ليجـوز االسـتدالل بالنـصوص علـى وقـوع                 ]جائزة يف العقل  [: قوله  )١(
  "ن "١٢. هالة غري حممولة على ظاهرووص الناطقة مبا يستحيله العقل مؤالرؤية وذلك؛ ألنّ النص

  ١٢. جمرداً عن شوائب األوهام، مع نفسه وذاته:  أي¼مع½ الواو مبعىن ]ونفسه[: قوله  )٢(
  ١٢. عدم الربهان؛ ألنّ األصل فيما سوى الواجب تعاىل العدم:  أي]عدمه: [قوله  )٣(
ا يـصعب  ولكن يرد عليه مـ ،  وهو طريقة الشيخ أيب احلسن األشعري والقاضي أيب بكر     ]عقلي[: قوله  )٤(

من أنّ التعويل على الدليل العقلي     : األوىل ما قد قيل   ": شرح املواقف "ولذا قال السيد السند يف      ، دفعه
  ١٢. فليذهب إىل ما اختاره الشيخ أبو منصور املاتريدي من التمسك بالظواهر النقلية، متعذّر

  ١٢.  هو اخيتار الشيخ أيب منصور املاتريدي]مسعي[: قوله  )٥(
 يرد عليه أنه إن أريد به الفرق برؤية البصر فمصادرة جبعل املدعى جـزء الـدليل؛    ]ضرورة أنا نفرق  [: قوله  )٦(

إذ يصري الكالم هكذا إنا قاطعون برؤية األعيان واألعراض؛ ألنا نفرق بالرؤيـة بـني جـسم وجـسم وعـرض              
وإن أريد به الفـرق باسـتعمال     ،  فساده فهما مرئيان وال خيفى   ، وكلّهما كانا مفروقني برؤية البصر    ، وعرض

أنّ الفارق هو العقل بأدلّة البصر فال يفيد؛ ألنا نفرق باستعمال البصر بني األعمـى واألقطـع مـع    : البصر يعين 
  .وحاشيته" اخليايل" هكذا يف ١٢. عدم كوما مرئيني لدخول العدم يف مفهومهما

  وال، أنّ الرؤية تتعلّق باجلسم واجلوهر والعرض: راض يعين بني األعيان واألع]من علّة مشتركة[:قوله  )٧(
      Å 
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واحلدوث ،  إذ ال رابع يشترك بينهما؛ا الوجود أو احلدوث أو اإلمكانإم
ة الوجود والعدم، عبارة عن الوجود بعد العدم، واإلمكان عن عدم ضرور

ن الوجود وهو مشترك بني الصانع وغريه، ة، فتعيييف العلّ) ١(وال مدخل للعدم
ق علّ أن يرى من حيث حتقّفيصح٢(ف امتناعهاة وهي الوجود، ويتوقّة الصح( 

على ثبوت كون شيء من خواصالواجب مانعاً املمكن شرطاً أو من خواص ، 
ت من األصوات والطعوم والروائح وغري  أن يرى سائر املوجوداوكذا يصح

رؤيتها بطريق ) ٣( اهللا تعاىل مل خيلق يف العبد ال يرى بناء على أنّإمناذلك، و
 )٥(ةة عدمي الصحبأنّ) ٤(وحني اعترض .جري العادة، ال بناء على امتناع رؤيتها

                                                
وعلّـة رؤيـة العـرض    ، وعلّة رؤية اجلوهر كونه جوهراً، جيوز أن يكون علّة رؤية اجلسم كونه جسماً     

  "ر "١٢. كونه عرضاً؛ ألنّ تعليل األحكام املتساوية بالعلل املختلفة حمال
 الشيء ال بد أن تكون موجودة فال يكون احلدوث علّة؛ ألنّ  ألنّ علّة]إخل... ال مدخل للعدم [: قوله  )١(

وكـذا اإلمكـان؛   ، والعدم ال يصلح أن يكون جزء العلّـة ، فيه عدماً؛ إذ هو عبارة عن الوجود بعد العدم  
  ١٢. ألنه عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم

نّ كون الوجود مشتركاً بني الـصانع  أ:  إشارة إىل جواب سؤال مقدر تقريره     ]ويتوقّف امتناعها [: قوله  )٢(
وغريه ال يستلزم أن يصح رؤية الصانع جلواز أن يكـون شـيء مـن خـواص املمكـن شـرطاً لرؤيتـه أو          

  ١٢. ¼إخل... يتوقّف½: فأجابه بقوله، شيء من خواص الواجب مانعاً عن رؤيته
سالم يرى جربئيل عليه السالم وال يراه  كما أنّ النيب عليه الصالة وال ]إخل... مل خيلق يف العبد   [: قوله  )٣(

وقـد نبـه الـشارح    ، واملصروع يرى اجلن و حنـن ال نـراه   ، الصحابةُ رضوان اهللا تعاىل عليهم إالّ نادراً      
  ١٢. ¼واحلق أنّ ذلك مبحض خلق اهللا تعاىل من غري تأثري للحواس½: عليه فيما سبق من قوله

  ١٢. و مبين على صحة الرؤية على الدليل الذي ه]حني اعترض[: قوله  )٤(
  ١٢.  ألا عبارة عن عدم وجوب الرؤية وامتناعها]عدمية[: قوله  )٥(
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ل باملختلفات  قد يعلّالنوعي) ٢(م فالواحد، ولو سلّ)١(ةفال تستدعي علّ
) ٣(م فالعدمية مشتركة، ولو سلّرارة بالشمس والنار، فال يستدعي علّكاحل

 شيء بل وجود كلّ م اشتراك الوجود،م فال نسلّ، ولو سلّة للعدمييصلح علّ
ق الرؤية والقابل هلا، وال خفاء يف ة متعلّ املراد بالعلّبأنّ: أجيب، )٤(عينه

٥(اًلزوم كونه وجودي(ال جيوز ثُم ،)كونتأن ) ٦ة اجلسم أو العرض؛  خصوصي
ا أوإمنال ما نرى شبحاً من بعيد ألن٧(ة ما ندرك منه هوي (ة دون خصوصي
ةجوهرية أو عرضية أو إنسانيوحنو ذلك، وبعد رؤيته برؤية واحدةة أو فرسي  
 قد نقدر على تفصيله إىل ما فيه من اجلواهر واألعراض، وقد ةقة ويمتعلّ

ة ما، وهو املعىن بالوجود، ق الرؤية هو كون الشيء له هوي، فمتعلّ)٨(ال نقدر
                                                

  ١٢.  ألنّ استدعاء العلّة من خواص األمر الوجودي]فال تستدعي علّة[:  قوله  )١(
ال نسلّم أنه ال ولكن ، ولو سلّم أنّ األمر العدمي يستدعي العلّة    :  أي ]إخل... ولو سلّم فالواحد  [: قوله  )٢(

، إنما جيب ذلك إذا كان احلكم املـشترك واحـداً شخـصيا           ، بد للحكم املشترك من العلّة املشتركة     
  ١٢. وأما إذا كان احلكم املشترك واحداً نوعيا فيجوز أن يكون له علل خمتلفة

كة، لكن ال نـسلّم أنـه ال   ولو سلّم أنّ صحة الرؤية تستدعي علّة مشتر  :  أي ]ولو سلّم فالعدمي  [: قوله  )٣(
  ١٢. فإنها عدمية والعدمي يصلح أن يكون معلوالً للعدمي، بد هلا من علّة وجودية

  ١٢.  فال يكون وجود الواجب مثل وجود املمكن]وجود كلّ شيء عينه[: قوله  )٤(
نّ الـصحة وجوديـة   وأيـضاً ال شـك يف أ  ،  ألنّ املعدوم ال يـصح رؤيتـه    ]يف لزوم كونه وجوديا   [: قوله  )٥(

  "ن "١٢. وذا يندفع االعتراض األول والثالث، كانت أو عدمية حتتاج إىل العلّة ذا املعىن
  ١٢.  دفع لإلشكال الثاين من جواز أن يعلّل الرؤية بالعلل املختلفة]ثُم ال جيوز[: قوله  )٦(
  "ن "١٢. خلارجي وهو املراد هاهنا اهلوية قد تطلق على الشخص وعلى الوجود ا]هوية ما[: قوله  )٧(
 يريـد أنـه لـو كـان املـدرك خـصوصية الـشبح ألدركنـا مـا فيـه مـن اجلـواهر                      ]وقـد ال نقـدر    [: قوله  )٨(

  "ن "١٢. والالزم باطل؛ ألنا قد ال نقدر على تفصيلها عند ما سئلنا عنها، واألعراض



 

١(واشتراكه ضروري( ،ّوفيه نظر، جلواز أن يكون متعلةق الرؤية هو اجلسمي)٢( 
  موسىأنّ: )٣(وتقرير الثاينية، وما يتبعها من األعراض من غري اعتبار خصوص

: األعراف[﴾ِإلَيك أَنظُر أَِرِني رب﴿: عليه السالم قد سأل الرؤية بقوله
مبا جيوز يف ذات اهللا تعاىل ) ٤(، فلو مل تكن ممكنة لكان طلبها جهالً]١٤٣

، هون عن ذلك وطلباً للمحال، واألنبياء منـز)٥( أو سفهاً وعبثاً،وما ال جيوز
ق الرؤية باستقرار اجلبل وهو أمر ممكن يف نفسه، قد علّتعاىل  اهللا وأنّ

ق عند ثبوت ؛ ألنّ معناه اإلخبار بثبوت املعلّ)٦(ق باملمكن ممكنواملعلّ
وقد اعترض ، ق به، واحملال ال يثبت على شيء من التقادير املمكنةاملعلّ
حيث ) ٨( سؤال موسى عليه السالم كان ألجل قومه أقواها أنّ:)٧(بوجوه

                                                

أنّ كون الوجود أمـراً مـشتركاً بـني    : حاصله،  جواب عن اإلشكال الرابع    ]واشتراكه ضروري [: قوله  )١(
  ١٢. األعيان واألعراض أمر بديهي ال حيتاج إىل الدليل

 واجلسمية ليست مبشتركة بني املوجودات بأسـرها بالـضرورة؛ ألنّ اهللا تعـاىل              ]هو اجلسمية [: قوله  )٢(
  ١٢. فال يكون اهللا تعاىل مرئياً، ليس جبسم

معي وهـو يف احلقيقـة دلـيالن نظمهمـا الـشارح يف سـلك واحـد وقـد                 الدليل الس :  أي ]الثاين[: قوله  )٣(
: بقولـه : والثاين، ¼إخل... إنّ موسى عليه السالم  ½: يقول: األول،  مفردين "املواقف"ذكرمها صاحب   

  ١٢. ¼إخل... إنّ اهللا تعاىل قد علّق½
  ١٢.  إن مل يكن يعلم بامتناع رؤيته تعاىل]إخل... جهالً[: قوله  )٤(
  ١٢.  إن كان يعلم بامتناع الرؤية]أوسفهاً وعبثاً[: قوله  )٥(
  ١٢.  إذ لو كان ممتنعاً ألمكن صدق امللزوم بدون الالزم]املعلَّق باملمكن ممكن[: قوله  )٦(
، منها أنّ موسى عليه السالم مل يسأل الرؤية       : "املواقف" قد استوعب ذكرها صاحب      ]بوجوه[: قوله  )٧(

ا عن العلم الضروري ١٢.  ؛ ألنه الزمها وإطالق اسم امللزوم على الالزم شائعبل جتوز  
  ]١٤٣: األعراف[ ﴾أَِرِني﴿ :  نفسه يف قوله إىل  الرؤية   وانما نسب سؤال]كان ألجل قومه[: قوله  )٨(

      Å 
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 ا امتناعها فسأل ليعلمو]٥٥: البقرة[﴾جهرةً اللَّه نرى حتى لَك نؤِمن لَن﴿: قالوا
ق عليه ممكن، بل هو استقرار  املعلّأنّ) ١(ما ال نسلّكما علمه هو، وبأن

بأنّ: وأجيب، )٢(كه وهو حمالاجلبل حال حترمن ذلك خالف  كال 
 القوم إن كانوا مؤمنني كفاهم ، وال ضرورة يف ارتكابه على أنّ)٣(الظاهر

اراً مل كانوا كفّ الرؤية ممتنعة، وإن نّإ: )٤(قول موسى عليه السالم
٥(قوهيصد (يفكان ما ا حكم اهللا تعاىل باالمتناع، وأي)يكون السؤال عبثاً ) ٦ ،

                                                

  "شرح مواقف "١٢. فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق األوىل، ليمنع عن الرؤية
  ١٢. اعتراض على الدليل الثاين] إخل... لّموبأنا ال نس[: قوله  )١(
واألول ممنـوع  ، إما حال سكونه أو حال حركته،  ألنه علّق الرؤية على استقرار اجلبل]وهو حمال [: قوله  )٢(

فـإذن قـد   ، ؛ ألنه لو علّقه حال سكونه لزم وجود الرؤية حلصول الشرط الذي هـو االسـتقرار وهـو باطـل                  
  "شرح مواقف "١٢. فيكون تعليق الرؤية عليه تعليقاً باحملال، حركته وهو حمالتعين أنه علّقه عليه حال 

: بـل قـال  ، ¼أرهـم ينظـروا إليـك   ½:  أما األول فألنّ موسى عليه السالم مل يقـل     ]خالف الظاهر [: قوله  )٣(
﴿ كِإلَي ا الثاين فألنه علّقه على استقرار اجلبل من ح، ]١٤٣: األعراف[﴾أَِرِني أَنظُرمـن  ، يـث هـو  وأم

  ١٢. غري قيد حبال السكون أو احلركة
 بل كان جيب عليه أن يردعهم عن طلب ما ال يليـق جبـالل   ]إخل... قول موسى عليه السالم  : [قوله  )٤(

 ِإلَهـا  لَنـا  اجعلْ﴿: عند قوهلم  ]١٣٨: األعراف  [﴾ِإنكُم قَوم تجهلُونَ  ﴿: اهللا تعاىل كما زجرهم، وقال    
  "مواقف "١٢]. ١٣٨: األعراف[﴾ِلهةَآ لَهم كَما

إخباراً عن اهللا تعاىل؛ ألنّ الكفّـار     ] ١٤٣٨: األعراف[﴾لَن تراِني ﴿ يف اجلواب بـ     ]مل يصدقوه [: قوله  )٥(
فكيف يقبلـون جمـرد إخبـاره مـع        ، بل احلاضرون هم السبعون املختارون    ، مل حيضروا وقت السؤال   

إنّ الـسبعني املختـارين     : ل السيد السند وقال العالّمة اخليايل     هذا ما قا  ، إنكارهم املعجزات الباهرات  
فعلم أـم ارتـدوا     ] ٥٥: البقرة[﴾جهرةً اللَّه نرى حتى لَك نؤِمن  لَن ﴿: وقالوا، هم الذين طلبوا الرؤية   

  ١٢. فال إشكال أصالً، وكفروا من بعد ما آمنوا
  ١٢. مؤمنني أو كافرينسواء كانوا :  أي]وأيا ما كان[:قوله  )٦(
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ك أيضاً ممكن، بأن يقع السكون بدل احلركة، حال التحر) ١(واالستقرار
 ورد الدليل  وقدبالنقل) ٢(واجبة( . احملال اجتماع احلركة والسكونإمناو

اآلخرة اهللا تعاىل يف دار() ٤(ني املؤمن)بإجياب رؤية) ٣(السمعي( ،ا الكتاب أم
، ]٢٣-٢٢: القيامة[) ٥(﴾ناِظرة ربها ِإلَى ناِضرةٌ ومِئٍذي وجوه﴿: فقوله تعاىل

وأمة فقوله عليه السالما السن :½إنالقمر ليلة ) ٦(كم كما ترونكم سترون رب
رضوان اهللا لصحابة من أكابر ا) ٧( وهو مشهور رواه أحد وعشرون¼البدر

                                                

  ١٢.  جواب ثاٍن لالشكال الثاين]إخل... واالستقرار[: قوله  )١(
وأيـضاً  ، ثابتة واقعة؛ إذ الكالم فيـه واألدلّـة النقليـة املـذكورة ال تفيـد إالّ الوقـوع        :  أي ]واجبة[: قوله  )٢(

  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، الوجوب الشرعي ال يكون إالّ يف دار التكليف
  ١٢.  من الكتاب واحلديث املشهور واإلمجاع]الدليل السمعي[: ولهق  )٣(
فال يرونه يوم القيامة وال يف اجلنة لعـدم دخـوهلم   ،  خرج به غري املؤمنني من الكفّار     ]املؤمنني[: قوله  )٤(

 الَ﴿: وافق لقولـه تعـاىل   امل]١٥: املطففني[﴾كَلَّا ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَّمحجوبونَ  ﴿: فيها قال تعاىل  
ِركُهدت ارص١٢". اليواقيت واجلواهر"، ]١٠٣: األنعام[﴾اَألب  

: جاء مبعـىن الرؤيـة قـال الـشاعر       ¼ إىل½ وجه االستدالل أنّ النظر إذا استعمل بـ       ]إىل ربها ناظرة  : [قوله  )٥(
¼ إىل½آلية موصول بـوالنظر يف ا . ¼ فيا نظرة كادت على وامق تفضي      -نظرت إىل من حسن اهللا وجهه     ½

  ."شرح املواقف"كذا يستفاد من ، فتكون واقعة يف ذلك اليوم، فوجب محله على الرؤية
تـشبيه  ½: “شرح الفقه األكرب” قال املالّ علي القاري عليه رمحة الباري يف ]إخل... كما ترون [: قوله  )٦(

شـرح  ”وقال اإلمام النـووي يف  ، ¼جوهللرؤية بالرؤية يف اجلملة ال تشبيه املرئي باملرئي من مجيع الو        
  ١٢. ¼وزوال الشك واملشقّة واالختالف، تشبيه الرؤية بالرؤية يف الوضوح½ما نصه معناه “ مسلم

قـد تظـاهرت أدلّـة الكتـاب        : “شرح مـسلم  ” قال اإلمام النووي يف      ]رواه أحد وعشرون  [: قوله  )٧(
 إثبـات رؤيـة اهللا تعـاىل يف اآلخـرة     والسنة وإمجاع الـصحابة فمـن بعـدهم مـن سـلف األمـة علـى          

وآيـات  ، ورواها حنو من عشرين صحابيا عن رسـول اهللا صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم      ، للمؤمنني
  ١٢. القران فيها مشهورة



 

ة كانوا جممعني على وقوع الرؤية يف  األما اإلمجاع فهو أنّوأم، همليع
 اآليات الواردة يف ذلك حممولة على ظواهرها، ثُم ظهرت اآلخرة، وأنّ

ات وأقوى شبههم من العقلي، وشاعت شبههم وتأويالم) ١(مقالة املخالفني
ان وجهة ومقابلة من الرائي وثبوت  يف مكن املرئيكو الرؤية مشروطة بأنّ

صال ث ال يكون يف غاية القرب وال يف غاية البعد واتيمسافة بينهما حب
 :واجلواب،  اهللا تعاىل ذلك حمال يف حق، وكلّمن الباصرة باملرئي) ٢(شعاع

) ٤(فريى ال يف مكان وال على جهة: (، وإليه أشار بقوله)٣(منع هذا االشتراط

وقياس ) و ثبوت مسافة بني الرائي وبني اهللا تعاىلأال شعاع ص اتومن مقابلة 
 على عدم االشتراط برؤية اهللا وقد يستدلّ،  فاسد)٥(الغائب على الشاهد

                                                

كمـا قالـه   ، املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة :  هم طوائف من أهل البدع     ]إخل... املخالفني[: قوله  )١(
ليهود كما قاله أبو شكور الساملي يف متهيده، والظاهر أنّ الفـرق كلّهـا خمالفـة     واجلهمية وا ، النووي

كما صرح به ، سواء كانت روافض أو خوارج أو غري مها، ألهل السنة فيها سوى اسمة والكرامية
  "نظم "١٢. الكتب الكالمية

  ١٢.  حبيث ال يكون ساتر بينهما]إخل... واتصال شعاع[: قوله  )٢(
وال يلزم من كون تلك األمور شرطاً يف الرؤية على جمرى العادة يف الدنيا          ] منع هذا االشتراط  : [قوله  )٣(

أن تكون شرطاً للرؤية يف اآلخرة؛ إذ يف قدرة اهللا تعاىل أن خيلق يف البـصر قـوة يـتمكّن ـا مـن إدراك       
كمـا أخـرج   ، الـشرائط عاديـة  وعند األشعري رمحه اهللا وأتباعـه تلـك        ، ذاته تعاىل بدون تلك الشرائط    

  ١٢. ¼أِتموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهر½: الشيخان مرفوعاً
وفيـه دليـل علـى    ، فهل يعقل رؤيـة بـال مقابلـة   ": العقيدة الطحاوية " قال شارح    ]وال على جهة  [: قوله  )٤(

كأنه قائل باجلهة العلوية مبا نصه و“ شرح الفقه األكرب”فتعقّبه املالّ علي القاري يف ، علوه على خلقه
  ١٢. ومذهب أهل السنة واجلماعة أنه سبحانه وتعاىل ال يرى يف جهة، لربه

  أنا لو سلّمنا هذا: تنـزل وبيانهـدير الـ جواب ثاٍن على تق]إخل... لى الشاهدـائب عـياس الغـق[: قوله  )٥(
      Å 
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٢(، وفيه نظر)١(اناتعاىل إي(فإن قيل، ة البصر؛ ألنّ الكالم يف الرؤية حباس)٣( :
وجب أن يرى ة سليمة وسائر الشرائط موجودة للو كان جائز الرؤية واحلاس

: قلنا، )٤(ه سفسطةكون حبضرتنا جبال شاهقة ال نراها، وإني جلاز أن وإالّ
 ، الرؤية عندنا خبلق اهللا تعاىل، فال جتب عند اجتماع الشرائط، فإنّ)٥(ممنوع

                                                
وجيوز ،  رؤية اجلواهر واألعراض فقطأو يف، فإنما هي شروط يف هذه النشأة الدنيوية فقط    ، االشتراط

هـذا مـا ذهـب إليـه     ، أن يكون احلال يف النشأة األخروية ويف رؤية احلق سـبحانه علـى خـالف ذلـك      
أنـه متفـرع علـى مـا ذكـره       “ شرح العضدية ”ويبدؤ ِمما قرره احملقّق الدواينّ يف        ،"النرباس"صاحب  

  ١٢. ¼إخل... فريى ال يف مكان½:  املصنف بقوله
 قال سيدنا العارف القطب الرباينّ عبد الوهاب الشعراينّ أفاض اهللا علينـا          ]برؤية اهللا تعاىل إيانا   [: قوله  )١(

وكما أنّ احلق تعاىل يرانا من غري مقابلـة وال جهـة باتفاقنـا؛ إذ            : “اليواقيت واجلواهر ”من بركاته يف    
      ة بني طريف راٍء ومرئيضت عقالً كون أحدمها يف جهة اقتضت كون اآلخر       فإذا اقت ، الرؤية نسبة خاص

  ١٢. فإذا ثبت عدم لزوم ذلك يف أحدمها ثبت مثله يف اآلخر، كذلك
 حاصله أنّ الكالم يف رؤيتنـا إيـاه تعـاىل حباسـة البـصر ورؤيـة اهللا تعـاىل إياّنـا ليـست            ]فيه نظر [: قوله  )٢(

  .حباسة البصر
حاصلها أنه لو جازت رؤيتـه  ،  من املنكرين للرؤية أوردوها علينا شبهة عقلية ]إخل... فإن قيل [: قوله  )٣(

و ، والتايل باطل بطالنا ظاهراً؛ ألنه إذا اجتمعت شرائط الرؤية وجب حصول الرؤية         ، تعاىل لرأيناه اآلن  
  ١٢. إالّ جلاز أن يكون حبضرتنا جبال شاهقة وحنن ال نراها وإنه سفسطة

وعـدم رؤيتنـا إياهـا سفـسطة رافعـة للثقـة عـن        ، هقة حبـضرتنا  كـون جبـال شـا     :  أي ]سفسطة[: قوله  )٤(
  ١٢. القطعيات

ال نسلّم املالزمة وال نسلّم وجوب الرؤية عند اجتماع شرائطها وال نسلّم أيـضاً       :  أي ]ممنوع[ :قوله  )٥(
جواز عدم رؤية اجلبال مع كوا حبضرتنا؛ ألنّ الرؤية عندنا مبحض ، من عدم وجوب رؤية اهللا تعاىل

وإن ، الـشرائط فيجوز أن ال خيلق اهللا تعاىل الرؤيـة عنـد اجتمـاع    ، لق اهللا تعاىل من غري تأثري للحواس    خ
  ................ الرؤية سلّمنا وجوا يف الشاهد، ولكن ال نسلّم وجوا يف الباري تعاىل جلواز اختالف     
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١(اتومن السمعي (الَ ﴿:قوله ِركُهدت ارصواجلواب .]١٠٣: األنعام[﴾اَألب)٢ (

ستغراق وإفادته عموم السلب ال سلب العموم بعد تسليم كون األبصار لال
وكون اإلدراك هو الرؤية مطلقاً ال الرؤية على وجه اإلحاطة جبوانب 

٣( باآليةوقد يستدلّ، أنه ال داللة فيه على عموم األوقات واألحوال: املرئي( 
ح بنفيها، كاملعدوم ال ما حصل التمد إذ لو امتنعت لَ؛على جواز الرؤية

كن رؤيته وال يرى ميح يف أن دم رؤيته المتناعها، وإمنا التمدبع )٤(ميدح
                                                

  ١٢. يف املاهية واللوازم
  ١٢. شبهة املنكرين من السمعيات:  أي¼تومن العقليا½:  عطف على قوله]ومن السمعيات[: قوله  )١(
منـع كـون الـالم  يف األبـصار          : أحـدها ،  مشتمل على وجـوه مـن اجلـواب        ]إخل... واجلواب[: قوله  )٢(

فنفيـه رفـع اإلجيـاب    ، أنه لو سلّم فهـو مـن اإلثبـات    : وثانيها، بل للجنس أو العهد الذهين    ، لالستغراق
أنه لو سلّم فكون إدراكها مطلق الرؤيـة  : وثالثها،  الكلّيالكلّي وهو يف حكم السلب اجلزئي الالسلب  

ومنه نفـي موسـى   ، وال حييطون به علماً فضالً عن الرؤية لك، بل هو إحاطة جوانب املدرك   ، ممنوع
قـال  ] ٦١: الـشعراء [﴾الْجمعـان  تـراءى  فَلَمـا ﴿: عليه السالم لإلدراك بعد ثبوت الرؤية يف قولـه تعـاىل     

و رابعها أنه لو سلّم     ، ]٦٢: الشعراء[﴿كَالَّ﴾:  قال ]٦١: الشعراء[﴾نا لَمدركُونَ  إِ ﴿:أصحاب موسى 
فـال يـرى يف   ، فإنها سالبة مطلقة ال دائمة   ، فال نسلّمه يف األوقات   ، أنه الرؤية وعموم السلب يف األفراد     

  ."نظم الفرائد" ١٢. الدنيا
وما يكـون  ، متدح اهللا تعاىل بكونه ال يرى½: قولون معارضة للمعتزلة حيث ي  ]قد يستدلّ باآلية  [: قوله  )٣(

فعارضـهم األشـاعرة بـانّ التمـدح إنمـا      ،  ¼سلبه مدحاً يكون وجوده نقصاً فيجب تنـزيه اهللا تعاىل عنـه    
  ١٢. يدلّ على جواز الرؤية ال امتناعها

:  نقـص أعـين   يرد عليه أنّ عدم مدح املعدوم الشتماله علـى معـدن كـلّ            ]كاملعدوم ال ميدح  [: قوله  )٤(
واحلـق  ، كما أنّ األصوات والروائح ال متدح مع إمكان رؤيتها لكوا مقرونة بسمات الـنقص  ، العدم

أنّ امتناع الشيء ال مينع التمدح بنفيه؛ إذ قد ورد التمدح بنفي الـشريك واتخـاذ الولـد يف القـران مـع             
  ."خيايل" ١٢. امتناعهما يف حقّه تعاىل



 

للتمنوإن جعلنا اإلدراك عبارة عن الرؤية على ، ز حبجاب الكربياءع والتعز
باجلوانب واحلدود فداللة اآلية على جواز الرؤية بل ) ١(وجه اإلحاطة

صار لتعاليه عن باألب) ٢(ا ال يدرك املعىن أنه مع كونه مرئي ألنّ؛قها أظهرحتقّ
اآليات الواردة يف سؤال منها أنّ، صاف باحلدود واجلوانبالتناهي واالت 

 تهم وعنادهم ذلك لتعنأنّ: واجلواب، اربواالستك) ٣(الرؤية مقرونة باالستعظام
ملنعهم موسى عليه السالم عن ذلك، كما فعل ) ٤(يف طلبها، ال المتناعها وإالّ

 ]١٣٨:األعراف[﴾تجهلُونَ قَوم إنكُم﴿: فقال سألوا أن جيعل هلم آهلة،حني
رضي اهللا ) ٦( الصحابةتمشعر بإمكان الرؤية يف الدنيا، وهلذا اختلف) ٥(وهذا

                                                

مل حيـط بـه مـن    :  أي¼رأيتـه ومـا أدركـه بـصري      ½: كما يقال ]  على وجه اإلحاطة   عن الرؤية [: قوله  )١(
  ١٢. جوانبه

اإلحاطــة : بــل إىل قيــده أي،  فــالنفي ال يرجــع إىل نفــس اإلدراك]مــع كونــه مرئيــا ال يــدرك[: قولــه  )٢(
 خلَقْنـا  مـا و﴿: كمـا يف قولـه  تعـاىل   ، باجلوانب واحلدود فإنّ النفـي يف املقيـد يعـود غالبـاً إىل القيـد             

  ١٢]. ١٦: األنبياء[﴾ِعِبنيالَ بينهما وما واَألرض السماواِت
 جهـرةً  اللَّـه  نـرى  حتـى  لَـك  نـؤِمن  لَـن  موسى يا قُلْتم وِإذْ ﴿ : كقوله تعاىل  ]مقرونة باالستعظام [: قوله  )٣(

كُمذَتاِعقَةُ فَأَخالص متأَنو وظُرنقَالَ﴿: وقوله تعاىل ] ٥٥: البقرة[﴾نَتو ونَ الَ الَِّذينجرا يالَ ِلقَاَءنـِزلَ  لَوأُن 
  ١٢]. ٢١: الفرقان[﴾كَِبريا عتوا وعتوا أَنفُِسِهم ِفي استكْبروا لَقَِد ربنا نرى أَو ِئكَةُالْمالَ علَينا

  ١٢. بل المتناع الرؤية، تعظام للتعنت والعنادوان مل يكن االس:  أي]وإالّ[: قوله  )٤(
  ١٢. عدم منع موسى عليه الصالة والسالم عن طلب الرؤية: أي] وهذا[: قوله  )٥(
ف الـصحابة رضـوان اهللا   لـ تاخ،  أنّ الرؤية يف الدنيا ممكنةألجل:  أي]وهلذا اختلفت الصحابة  [: قوله  )٦(

فذهب بعـض الـصحابة   ، يه وسلّم هل رأى ربه ليلة املعراج؟تعاىل عليهم يف أنّ النيب صلّى اهللا تعاىل عل      
واحلـسن وكـان   ، منهم ابن عبـاس وأبـو ذر وكعـب      ، إىل أنه صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم رأى ربه بعينه         

، وحكي مثله عن ابن مسعود وأيب هريرة وأمحد بـن حنبـل رضـي اهللا تعـاىل عنـهم     ، حيلف على ذلك  
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ه ليلة املعراج أم ال؟ م هل رأى ربى اهللا عليه وسلّ صلّ النيبعنهم يف أنّ
ت عن ا الرؤية يف املنام فقد حكيأم، وواالختالف يف الوقوع دليل اإلمكان

كون بالقلب دون يا نوع مشاهدة ، وال خفاء يف أّ)١(كثري من السلف
من الكفر واإلميان والطاعة ) ٣(واهللا تعاىل خالق ألفعال العباد( .)٢(العني

، وقد كانت )٤( العبد خالق ألفعالهال كما زعمت املعتزلة أنّ )والعصيان
ن بلفظ املوجد يتحاشون عن إطالق لفظ اخلالق ويكتفو) ٥(األوائل منهم

                                                

وجاء مثله عن أيب هريرة ومجاعة وهـو املـشهور عـن ابـن       ، عنها فأنكرته وأما عائشة رضي اهللا تعاىل      
  .“شرح مسلم للنووي”كذا يف ، مسعود ومجاعة من احملدثني رضي اهللا تعاىل عنهم

كيـف  : فقلـت ، رأيـت ربـي يف املنـام      :  كما روي عن أيب يزيد أنه قال       ]عن كثري من السلف   [: قوله  )١(
، ومحزة الزيات ، وكذا روي عن اإلمام األعظم أيب حنيفة      ، ¼وتعالأترك نفسك   ½: الطريق إليك؟ فقال  

والعالّمـة مشـس األِيمـة      ، وحممد بن علي احلكـيم الترمـذي      ، وأيب الفوارس شاه بن شجاع الكرماينّ     
هم يف املنام، الكردريم رأو ربوغريه من الكتب“ شرح الفقه األكرب” كذا يف ١٢. أ.  

واحتجوا يف ذلك ، م أنّ أكثر املتكلّمني ينكرون جواز رؤية اهللا تعاىل يف املنام           اعل ]دون العني [: قوله  )٢(
، وأنه يراه بواسطة مثـال مناسـب لـه   ، وال صورة للرب تعاىل، بأنّ ما يراه النائم يكون مصوراً ال حمالة       

 مـشاهدة بالقلـب    ولذا أولَه الشارح بأـا نـوع      " اليواقيت"قاله يف   ، وال مثل وال مثال هللا رب العاملني      
  ١٢. دون العني

، وهـذا اخلـالف يف أفعـال احليوانـات كلّهـا         ،  من امللك واإلنس واجلن    ]خالق ألفعال العباد  [: قوله  )٣(
فـإنّ االضـطرارية خملوقـة هللا تعـاىل     ، لكن املقصود بالبحث أفعال املكلّفني الِسيما األفعال االختيارية 

  ١٢. إمجاعاً
األفعال االختيارية واقعـة بقـدرة العبـد وحـدها علـى سـبيل االسـتقالل بـال          :  أي ]هخالق ألفعال [: قوله  )٤(

  ١٢. بل باختيار، إجياب
لقـرب عهـدهم    ¼ عمـرو بـن عبيـد     ½و، ¼واصل ابـن عطـاء    ½من املعتزلة كـ    :  أي ]األوائل منهم [: قوله  )٥(

  ."اليواقيت "١٢. بإمجاع السلف على أنه ال خالق إالّ اهللا تعاىل
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٢٠١  

   

"  !  

 واحد،  معىن الكلّواملخترع وحنو ذلك، وحني رأى اجلبائي واتباعه أنّ
 .وهو املخرج من العدم إىل الوجود، جتاسروا على إطالق لفظ اخلالق

احتجبوجوه أهل احلق  :العبد لو كان خالقاً ألفعاله لكان عاِلماً أنّ: لاألو 
  كذلك،ار ال يكون إالّيقدرة واالخت إجياد الشيء بال، ضرورة أنّ)١(بتفاصيلها

 املشي من موضع إىل موضع قد يشتمل على سكنات والالزم باطل، فإنّ
ها أسرع وبعضها أبطأ، وال شعور للماشي  بعض،وعلى حركات) ٢(لةمتخلّ

ذهوالً عن العلم، بل لو سئل مل يعلم، وهذا يف أظهر ) ٣(بذلك، وليس هذا
كات أعضائه يف املشي واألخذ والبطش وحنو لت يف حرا إذا تأموأم، أفعاله
ومتديد األعصاب وحنو  )٤(ما حيتاج إليه من حتريك العضالتو ،ذلك

                                                

هذا الدليل ينفـي الكـسب واخللـق معـاً الشـتراكهما يف كومـا          :  قيل ]لكان عاِلماً بتفاصليها  [: قوله  )١(
فـإنّ  ، أنـه فـرق بـني الكـسب واخللـق     : أجابه العالّمة اخليايل مبـا حاصـله  ، بالقدرة والقصد واالختيار 

علـم  فهـو موقـوف علـى ال   ، اخللق يقتـضي العلـم التفـصيلي دون الكـسب؛ ألنّ اخللـق إفـادة الوجـود            
صرف القدرة واإلرادة، حنو املقدور مـن غـري أن يكـون لـه تـأثري يف       فإنه، التفصيلي خبالف الكسب 

  ١٢. فيكفيه العلم اإلمجايلّ، إجياده
 هـذا مـا ذهـب إليـه أكثـر املـتكلّمني مـن أنّ البطـوء يف احلركـات لتخلّـل                ]سكنات متخلّلـة  [: قوله  )٢(

  ١٢. ل يف كتب احلكمةوالتفصي، وأنكره الفالسفة، السكنات فيها
أنـه جيـوز أن يـشعر بالتفاصـيل وال يـشعر بـذلك           :  جواب سـؤال حاصـله     ]إخل... وليس هذا [: قوله  )٣(

، بأنه ليس بذهول؛ إذ الذاهل إذا سئل عن املـذهول عنـه أجـاب عنـه          : فأجابه، بل يذهل عنه  ، الشعور
  ١٢. واملاشي إذا سئل عن تفاصيل حركاته وسكناته مل يعلمها

العـضلة كـلّ حلمـة     : وقـال الليـث   ، وهي كلّ عصبة معها حلم غليظ     ،  مجع عضلة  ]العضالت[: هقول  )٤(
املعجـم  "ويف  ، كـلّ حلمـة غليظـة يف عـصبة        ": الصحاح"ويف  ، غليظة منتربة مثل حلم الساق والعضد     

  ١٢. عضو حلمي حيدث بانقباض أليافه حركة يف اجلسم": الوسيط



 

 واللَّه﴿: النصوص الواردة يف ذلك، كقوله تعاىل: الثاين، ذلك فاألمر أظهر
لَقَكُما خملُونَ ومعما½  عملكم، على أنّ: أي]٩٦: الصافات[﴾ت¼١(ة مصدري( 

 موصولة، ¼ما½ إىل حذف الضمري، أو معمولكم على أنّ) ٢(تاج حيلئالّ
 مل نرد ، أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل أو للعبد:ويشمل األفعال؛ ألنا إذا قلنا

 الذي هو اإلجياد واإليقاع، بل احلاصل املعىن املصدري) ٣(بالفعل
حلركات  ما نشاهده من ا:ق اإلجياد واإليقاع أعينباملصدر الذي هو متعلّ

 االستدالل باآلية م أنّقد يتوه )٤(وللذهول عن هذه النكتة، والسكنات مثالً
: األنعام[﴾شيٍء كُلِّ خاِلق﴿: وكقوله تعاىل، ة مصدري¼ما½موقوف على كون 

: وكقوله تعاىل، ، وفعل العبد شيء)٥( ممكن، بداللة العقل: أي]١٠٢
                                                

ينبغـي أن جيعـل هـذا املـصدر مبعـىن      : ل العالّمة اخليـايل ماحاصـله    قا ] مصدرية ¼ما½على أنّ   [: قوله  )١(
     أمر اعتباري حيمل اإلضافة مبعونة  ، ال حتقّق له يف اخلارج أصالً     ، املفعول؛ ألنّ املعىن املصدري ثُم

املقام على االستغراق؛ ألنّ املقام مقام التمدح وإن كان أصل اإلضافة للعهد على ما بين يف موضعه؛               
لو مل حيمل على االستغراق مل يتم املقـصود؛ إذ ال شـك أنّ املعمـول يـصدق علـى مثـل الـسرير               إذ  

ــى تقــدير أن ال يكــون اإلضــافة لالســتغراق جيــوز أن يكــون املــراد بــبعض   ، بالنــسبة إىل النجــار فعل
وقة له وال خالف للمعتزلة يف أنّ أمثال هذا املعمول من اجلواهر خمل، املعموالت أمثال هذا املعمول

  ١٢. الصوم والصالة وغريمها: مثل، كسب العبد من األعراض إنما اخلالف فيما يقع من، تعاىل
فإنه ال بد يف الصلة من ضمري عائد إىل       ، إذا كان ما موصولة   ¼ ما½ خبالف   ]إخل... لئالّ حيتاج [: قوله  )٢(

  ١٢. املوصول
بني املعتزلة يف الفعل باملعىن املـصدري؛ ألنـه أمـر       ال نزاع بيننا و   :  أي ]إخل... مل نرد بالفعل  [: قوله  )٣(

  ١٢. إنما النـزاع يف احلاصل باملصدر الذي هو املعمول، اعتباري ليس مبوجود يف اخلارج
  ١٢. وهو احلاصل باملصدر، أنّ املراد من العمل واملعمول واحد:  أي]هذه النكتة[: قوله  )٤(
  أنّ الشيء مبعىن املوجود يشمل الواجب:  سؤال مقدر تقريرهإشارة إىل جواب] بداللة العقل[: قوله  )٥(

      Å 
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﴿نأَفَم لُقخ١(ي (نالَ كَم لُقخ١٧: النحل[﴾ي[ح يف مقام التمد)٢ (ة، باخلالقي
فالقائل بكون العبد خالقاً ألفعاله : ال يقال .وكوا مناطاً الستحقاق العبادة

راك هو إثبات تشاال: ا نقول ألن؛ديندون املوح) ٣(يكون من املشركني
أو مبعىن )٤(ة مبعىن وجوب الوجود، كما للمجوسالشريك يف األلوهي ،

، بل ال )٥(ون ذلكتلعبادة كما لعبدة األصنام، واملعتزلة ال يثبق اااستحق
جيعلون خالقية اهللا تعاىل، الفتقاره إىل األسباب واآلالت اليت ة العبد كخالقي

 قد بالغوا يف تضليلهم يف ¼ما وراء النهر½ مشايخ  أنّإالّ هي خبلق اهللا تعاىل
                                                

وذكر العام وإرادة اخلـاص ال جيـوز مـن غـري قرينـة؛ ألنّ العـام ال داللـة لـه علـى                  ، واملمكن كليهما 
بانّ العقل يدلّ على أنّ املراد من الشيء هاهنا هو املمكن  : فأجابه، اخلاص بإحدى الدالالت الثالث   

   ١٢.  ليس املقدور إالّ املمكندون الواجب؛ إذ
  ١٢. الذي خيلق ليس كمن ال خيلق:  استفهام انكاري أي]إخل... أفمن خيلق[: قوله  )١(
،  فلـو شـاركه أحـد يف اخلالقيـة لَمـا كـان للتمـدح باخلالقيـة معـىن             ]إخل... يف مقـام التمـدح    [: قوله  )٢(

  ١٢. مللزوم مثلهوالالزم باطل فا، ولشاركه غريه يف استحقاق العبادة
مـع أنّ املـذهب    ¼ زيد مـستحق للعبـادة    ½: كقوله¼ زيد خالق لفعله  ½:  ألنّ قوله  ]من املشركني [: قوله  )٣(

  ١٢. احملقّق عند املتكلّمني عدم تكفري املعتزلة؛ ألم من أهل القبلة
خـالق  : انيهمـا ث، خـالق اخلـري وهـو اهللا تعـاىل        : أحدمها،  حيث يثبتون خالقَني   ]كما للمجوس [: قوله  )٤(

  ١٢. ¼أهرمن½الشر وهو الذي يسمونه بـ 
، أنّ املعتزلة ال يثبتون الـشريك يف وجـوب الوجـود واسـتحقاق العبـادة     :  يعين]ال يثبتون ذلك  [: قوله  )٥(

بل مناطه خلق اجلوهر واخللق الذي يكون بـال         ، ومينعون كون اخللق مطلقاً مناطاً الستحقاق العبادة      
يف مقـام  ] ١٧: النحـل [﴾يخلُـق  أَفَمن﴿: قوله تعاىل: ن ورود اآلية السابقة أعينومينعو، آالت وأسباب 

  ."حاشية السيالكويت" ١٢. املدح



 

منهم، حيث مل يثبتوا ) ١( اوس أسعد حاالًإنّ:  قالواحىتهذه املسألة، 
: ت املعتزلةواحتج،  شركاء ال حتصىنثبتوي شريكاً واحداً، واملعتزلة إالّ
بأناألوىل حركة املرتعش، أنّبني بالضرورة بني حركة املاشي و )٢(قا نفر 

 قاعدة ت خبلق اهللا تعاىل لبطلباختياره دون الثانية، وبأنه لو كان الكلّ
 أنّ: )٤(واجلواب . والثواب والعقاب، وهو ظاهرواملدح والذم) ٣(التكليف

ا  أصالً، وأمرة القائلني بنفي الكسب واالختياه على اجلربي يتوجإمناذلك 
ك بأنه لو كان خالقاً تمسيوقد ، قه إن شاء اهللا تعاىلحنن فنثبته على ما حنقّ

سارق والقاعد واآلكل والشارب والزاين وال) ٥(ألفعال العباد لكان هو القائم
                                                

أقلّ ضرراً وإن أمكن التأويل؛ ألنه قـد ورد يف بعـض الكتـب            :  كان ينبغي أن يقال    ]أسعد حاالً [: قوله  )١(
  ".البحر" كذا يف ١٢.  كفرفقد، ¼النصرانية خري من اليهود½: الفقهية أنّ من قال

اختياريـة  : أنّ احلركة الـصادرة مـن العبـد علـى نـوعني           :  حاصل هذا الدليل   ]إخل... بأنا نفرق : [قوله  )٢(
فلو كان كلّ حركة خبلق اهللا تعاىل لزم أن يكـون     ، وغري اختيارية كحركة املرتعش   ، كحركة املاشي 

فعلم أنّ احلركة االختيارية خبلق العبد والغـري االختياريـة   ، الكلّ اختياريا أو غري اختياري والالزم باطل  
  ١٢. خبلق اهللا تعاىل

أنه لو كان أفعال العبـاد خبلـق اهللا تعـاىل           :  حاصل هذا الكالم   ]إخل... لبطلت قاعدة التكليف  [: قوله  )٣(
والـذم  ، أفعالـه وأن ال يكـون مـستحقّاً للمـدح بـبعض       ، لزم أن ال يكون العبد مكلّفاً باألوامر والنواهي       

واللـوازم  ، والعقاب بالبعض اآلخر؛ ألنّ الكلّ خبلق اهللا تعاىل ال اختيار للعبـد لكونـه جمبـوراً          ، بالبعض
أمـا  ، أما املالزمة فألنه يلزم تكليف العاجز ويلزم أن ال يكون العبد مستحقّاً هلذه األشياء            ، كلّها باطلة 

  "ر "١٢. وكذا امللزوم،  والنواهي واستحق املدح والذمبطالن الالزم فإنّ اهللا كلّف عباده باألوامر
ال كـسب وال   ½:  حاصله أنّ ذلك اإللزام إنما يقـوم حجـة علـى اجلربيـة الـذين يقولـون                 ]واجلواب[: قوله  )٤(

  ١٢. بكسب العبد واختياره: فإنا نقول، ¼اختيار للعبد أصالً وأنّ أفعاله مبنـزلة حركات اجلمادات ال علينا
  يكون الفاعل ألفعال العبد هو اهللا تعاىل:  الضمري للفصل ويفيد احلصر أي]إخل... هو القائم[: ولهق  )٥(
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صف بالشيء من قام به ذلك  املت ألنّ؛وهذا جهل عظيم إىل غري ذلك
اهللا تعاىل هو اخلالق للسواد والبياض ال يرون أنّالشيء، ال من أوجده، أو 

صف بذلك؟وسائر الصفات يف األجسام، وال يت ورمبك بقوله تعاىلا يتمس :
﴿كاربفَت اللَّه نسأَح اِلِقني١(﴾الْخ (]ِإذْ﴿ ،]١٤: ؤمنوناملو لُقخت)٢ (الطِِّني ِمن 

هنا مبعىن ها اخللق أنّ: واجلواب، ]١١٠: املائدة[﴾ الطَّيِر كَهيئَِة
، تعاىل وتقدس) ها بإرادته ومشيئتهكلّ( أفعال العباد :أي) وهي( .)٣(التقدير

ال يبعد أن يكون ) وحكمه(، )٤( عندنا عبارة عن معىن واحدأماقد سبق 
  ...................................................................لكذ

                                                
فإذا كان الفاعل هو اهللا تعاىل لزم اتصافه مبـا فعـل؛ إذ   ، ال العبد؛ إذ الفعل واخللق عندهم مبعىن واحدٍ       
  ١٢. والالزم باطل، ال معىن لفاعل القيام إالّ من اتصف بالقيام مثالً

والعيـاذ  ، إنّ مجع اخلالق يدلّ على أنّ غريه تعاىل أيضاً يكون خالقـاً    :  يقولون ]أحسن اخلالقني [: قوله  )١(
  ١٢. باهللا تعاىل

إنّ هذه اآلية تدلّ على أنّ عيسى عليه السالم خـالق؛ ألنّ الـضمري يف              ½:  قالوا ]إخل... إذ ختلق [: قوله  )٢(
  ١٢.  يعود إليه عليه السالم¼ختلق½

أحـسن  ½ ]١٤: املؤمنـون [﴾حـسن الْخـاِلِقني  التـصوير فيكـون معـىن ﴿أَ   :  أي]مبعـىن التقـدير  [: قولـه   )٣(
 يف ¼اخللـق ½، "لـسان العـرب  "يف . ¼إذ تقـدر ½ وكذا يكون معـىن ﴿ِإذْ تخلُـق﴾     ¼املقدرين واملصورين 

ال يف قولـه  وقـ ، التقـدير : واآلخـر ، اإلنـشاء علـى مثـال أبدعـه    : أحـدمها ، كالم العـرب علـى وجهـني    
  أَنـي  ﴿: وقولـه تعـاىل   ، أحسن املقدرين : معناه] ١٤: املؤمنون[﴾الْخاِلِقني أَحسن اللَّه فَتبارك﴿:تعاىل
لُقأَخ لَكُم ِمن ١٢. ومل يرد أنه حيدث معدوماً، تقديره] ٤٩: آل عمران[﴾ِنالطِّي  

امللل "كذا يف ، ¼إنّ املشيئة قدمية واإلرادة حادثة½:  خالفاً للكرامية فانهم يقولون]معىن واحد[: قوله  )٤(
  ١٢". والنحل
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 وهو عبارة عن )٢( قضائه:أي) تهوقضي(، )١(إشارة إىل خطاب التكوين
لو كان الكفر بقضاء اهللا تعاىل لوجب : ال يقال، حكامإمع زيادة ) ٣(الفعل
 بالكفر ء بالقضاء واجب، والالزم باطل؛ ألنّ الرضاء به؛ ألنّ الرضاءالرضا
) ٥( جيب بالقضاءإمنا ء، والرضا)٤( ال قضاءالكفر مقضي: ا نقولألن؛ كفر

وهو حتديد كلّ) وتقديره( .دون املقضيه الذي يوجد من  خملوق حبد
                                                

فإنّ اهللا تعاىل أجرى عادته فيمـا إذا        ، ]١١٧: البقرة[﴿كُن﴾: قوله تعاىل :  أي ]خطاب التكوين [: قوله  )١(
  "خيايل "١٢.  فيكون¼كن½: أراد شيئاً على أن يقول له

اعلـم أنّ قـضاء اهللا تعـاىل عنـد     : "شـرح املواقـف  "  يف  قـال الـسيد الـسند قـدس سـره       ]قضائه[: قوله  )٢(
هو إرادته األزلية املتعلّقة باألشياء على ما هي عليه فيما ال يزال انتهى، وعلى هـذا التفـسري            ، األشاعرة

لكـن إذا كـان املـراد بـه     ، وأيضاً يلـزم التكـرار يف كـالم املـصنف    ، يكون القضاء من الصفات الذاتية    
فيكـون مـن الـصفات الفعليـة الراجعـة إىل تعلّـق       ، حكام على ما ذهـب إليـه الـشارح        اخللق مع زيادة إ   

  ١٢. فليتأمل، أو إىل تعلّق القدرة عقيب اإلرادة، التكوين
خلقهـا  : أي] ١٢: فـصلت [﴾سـمواتٍ  سـبع  فَقَـضاهن ﴿:  ويتأيد بقوله تعاىل]عبارة عن الفعل  [: قوله  )٣(

  ١٢.  إىل التكميلخلقاً متقناً كامالً ال حيتاج
والكفـر لـيس   ، أنّ الواجب الرضاء بفعل الباري تعـاىل وهـو القـضاء          :  حاصله ]إخل... ال قضاء [: قوله  )٤(

وال يلزمه الرضاء به كما أنـا نرضـى ونستحـسن فعـل قـضاء        ، بل صادراً عنه فهو مقضي    ، عني القضاء 
وما خرج من ذلـك ال نستحـسنه بـل       ، افهو مرضي ومستحسن لن   ، احلاجة منا بالتغوط والتربز والبول    

. الكفر من حيث ذاته غري مرضي ومن حيث إنـه مقـضي فهـو مرضـي      : وقد يقال ، نستقبحه ونستنجيه 
  ."نظم الفرائد" ١٢

يريـد بـه رضـائه ِبمـا ورد     ¼ رضيت بقضاء اهللا تعاىل½:  يرد عليه أنّ من قال]إنما جيب بالقضاء [: قوله  )٥(
إنّ للكفـر نـسبة إىل   : فاألوىل أن يقـال ، ال ِبما قام بذات اهللا وهو القضاء، ملقضيعليه من البالء وهو ا   

والرضـاء انمـا جيـب باعتبـار النـسبة األوىل          ، ونسبة إىل العبد باعتبار حملّيته له     ، اهللا باعتبار إجياده إياه   
  ١٢. "واقفشرح امل"كذا يف ، واإلنكار جيب باعتبار النسبة الثانية دون األوىل ،دون الثانية
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ب عليه  وما يترت،مكان وأ وما حيويه من زمان ،روقبح ونفع وضر) ١(حسن
  الكلّ من أنّوقدرته ِلما مر) ٢(واملقصود تعميم إرادة اهللا، من ثواب وعقاب

فإن ، واإلجبار) ٣(واإلرادة لعدم اإلكراهخبلق اهللا تعاىل وهو يستدعي القدرة 
 )٤( تكليفهمافيكون الكافر جمبوراً يف كفره والفاسق يف فسقه، فال يصح: قيل

 فال )٥(ه تعاىل أراد منهما الكفر والفسق باختيارمهاإن: قلنا، باإلميان والطاعة
 ،المنهما الكفر والفسق باالختيار، ومل يلزم تكليف احمل) ٦(جرب، كما أنه علم

ه أراد إن:  قالواحىتأنكروا إرادة اهللا تعاىل للشرور والقبائح، ) ٧(واملعتزلة
                                                

  ١٢.  بيان للحد املراد]إخل... من حسن[: قوله  )١(
  ١٢.  جلميع أفعال العباد سواء كانت خرياً أو شراً ]إخل... تعميم إرادة اهللا[: قوله  )٢(
دليل على إثبات القـدرة واإلرادة هللا سـبحانه بـانّ اهللا تعـاىل منــزه عـن اإلكـراه                ] لعدم اإلكراه [: قوله  )٣(

  ١٢. واإلجبار
وال قـدرة  ، إذا قدر اهللا تعاىل كفر الكافر وفسق الفاسق قبل خلقهما :  يعين ]فال يصح تكليفهما  [: قوله  )٤(

فاليـصح تكليفهمـا   ، فيكونـان جمبـورين يف الكفـر والفـسق    ، هلما على أن خيرجا من تقدير اهللا تعـاىل        
  ١٢. باإلميان والطاعة

  ١٢. فاإلرادة مثبتة لالختيار، لكفر والفسق باختيار العبدأراد اهللا تعاىل ا:  أي]باختيارمها[: قوله  )٥(
 يريد أنّ علم احلق سبحانه قد سبق بكفر الكـافر وفـسق الفاسـق باتفـاق        ]إخل... كما أنه علم  [: قوله  )٦(

، وتكليف العاجز ِبما ال يستطيعه باتفاق الفريقني ، وال شك أنّ تغيـّر علمه حمال     ، أهل السنة واملعتزلة  
أنّ اإلرادة لـو كانـت موجبـة للجـرب لكـان العلـم       : فملخص اجلواب،  اإلرادة ال توجب اجلرب    فكذلك
  "ن "١٢. والتايل باطل فاملقدم مثله، موجباً له

فعل العبد إن كان واجبـاً يريـد اهللا وقوعـه ويكـره      :  يف بعض احلواشي قالوا    ]إخل... واملعتزلة[: قوله  )٧(
وأما املباح ، واملكروه عكسه، ندوب يريد وقوعه وال يكره تركهوامل، وإن كان حراماً فعكسه، تركه

  ١٢. وأفعال غري املكلّف فال يتعلّق به إرادة وال كراهة
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 إرادة  زعماً منهم أنّ،من الكافر والفاسق إميانه وطاعته، ال كفره ومعصيته
، بل القبيح كسب القبيح )١(وحنن مننع ذلك، القبيح قبيحة كخلقه وإجياده

من أفعال العباد على خالف إرادة صاف به، فعندهم يكون أكثر ما يقع واالت
ما ألزمين :  بن عبيد أنه قالوحكي عن عمر .اجد) ٢(اهللا تعاىل، وهذا شنيع

ِل:  كان معي يف السفينة، فقلت له،أحد مثل ما ألزمين جموسيال تسلم؟ م 
فقلت  .رد إسالمي، فإذا أراد إسالمي أسلمتم يلَتعاىل اهللا ) ٣(ألنّ: فقال

فقال  .اهللا تعاىل يريد إسالمك، ولكن الشياطني ال يتركونك إنّ: للمجوسي
                                                

إنّ إرادة اهللا تعاىل على : بل نقول، ال نسلّم قبح اإلرادة واخللق   :  أي ]إخل... وحنن مننع ذلك  [: قوله  )١(
فاإلرادة املتعلّقة بـاألمر أن يريـد مـن العبـد فعـل مـا        ، اخللقوإرادة تتعلّق ب  ، إرادة تتعلّق باألمر  : نوعني
فإرادة األمر هي املتضمنة للمحبة والرضاء وهي اإلرادة ، وأما إرادة اخللق فأن يريد ما يفعله هو       ، أمره

: فـاألوىل كقولـه تعـاىل     ، واإلرادة املتعلّقة باخللق هي املـشيئة وهـي اإلرادة الكونيـة القدريـة            ، الدينية
﴿ِريدي اللَّه ِبكُم رسالَ الْيو ِريدي ِبكُم رسـا ﴿: وقولـه تعـاىل   ] ١٨٥: البقرة[﴾  الْعمِإن  ِريـدي  اللَّـه  ـذِْهبِلي 

كُمنع سجلَ الرِت أَهيالْب كُمرطَهيا وطِْهريوالثانية كقوله تعاىل  ] ٣٣: األحزاب[﴾ت :﴿نِرِد فَمي  أَنْ اللَّـه 
ههِديي حرشي هردالَِلِإل صِمس نمو ِردأَنْ ي ِضلَّهلْ يعجي  هرـدقًا  صـيـا  ضجروقولـه   ، ]١٢٥: األنعـام [﴾ح

 أَنْ يِريد اللَّه كَانَ ِإنْ لَكُم أَنصح أَنْ أَردت ِإنْ نصِحي ينفَعكُم والَ﴿: تعاىل حكايةً عن نوح عليه السالم   
كُمِويغل  ،]٣٤: هود[﴾يوجلّ باالعتبار األوب عزوالطاعـة  ،  فالكفر والفسوق والعصيان ليس مراداً للر

  ١٢. كذا نقّح هذه املسئلة بعض العلماء، موافقة لتلك اإلرادة
  ١٢. تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً،  فإنه يلزم منه العجز الشديد]وهذا شنيع[: قوله  )٢(
ال أنه قائل بإرادته تعاىل كما زعم ، الظاهر أنّ اوسي أراد السخرية : قيل ]إخل... ألنّ: قالف[: قوله  )٣(

وحتقيقـه موقـوف علـى البحـث عـن عقيـدة            : قلـت . انتـهى ¼ مـا ألـزمين   ½:  ويدلّ عليـه قولـه    ، البعض
  ١٢. اوس



 

وسيالقاضي عبد اجلبار وحكي أنّ، )١(فأنا أكون مع الشريك األغلب: ا 
) ٤(األستاذ أبو إسحاق وعنده) ٣(دخل على الصاحب ابن عباد) ٢(اهلمداينّ

 فقال ،ه عن الفحشاءتنـز) ٥(سبحان من: ا رأى األستاذ قال، فلمينئسفرااأل
واملعتزلة ،  ما يشاءسبحان من ال جيري يف ملكه إالّ: على الفور) ٦(األستاذ

 والنهي عدم اإلرادة، فجعلوا إميان الكافر ، األمر يستلزم اإلرادةاعتقدوا أنّ
ويؤمر ) ٧( الشيء قد ال يكون مراداًمراداً وكفره غري مراد، وحنن نعلم أنّ

 ومصاحل حييط ا علم اهللا تعاىل، كمبه، وقد يكون مراداً وينهى عنه ِحل
 د إذا أراد أن يظهر على احلاضرين السيرى أنّيا يفعل، أال  ألنه ال يسئل عم؛أو

ك من اجلانبني وقد يتمس،  يأمره بالشيء وال يريده منه،عصيان عبده
  . . . . . . . . . وللعباد أفعال( .، وباب التأويل مفتوح على الفريقني)٨(باآليات

                                                
مذهبـه بعـد هـذا     وهو الشيطان ويـروي أنّ عمـرو بـن عبيـد رجـع عـن            ]مع الشريك األغلب  [: قوله  )١(

  ١٢. كذا يفهم من بعد احلواشي، اإللزام
  "ن "١٢. كذا يف احلواشي،  هو شيخ أهل االعتزال]القاضي عبد اجلبار اهلمداينّ[: قوله  )٢(
  ١٢. أحد امللوك العظام من آل بويه،  كان وزيراً لعضد الدولة]الصاحب ابن عباد[: قوله  )٣(
  ١٢. د من أِيمة أهل السنة أح]األستاذ أبو إسحاق[: قوله  )٤(
حبيث إنّ املعتزلة ال يقولون بإسناد ، طعن القاضي على األستاذ:  يعين ]إخل... قال سبحان من  [: قوله  )٥(

  ١٢. واألشاعرة يقولون به، القبائح إىل اهللا تعاىل من جهة التخليق واإلرادة
مع ،  الكافر بدون إرادة اهللا تعاىل ومشيئتهإنّ مذهبكم أنّ كفر  :  يف جوابه  ]إخل... فقال األستاذ [: قوله  )٦(

  ١٢. أنه ال جيري يف ملكه تعاىل إالّ ما يشاء
  ١٢.  فال يكون األمر بالشيء مستلزماً لإلرادة]إخل... قد ال يكون مراداً[: قوله  )٧(
  تزلة فكقولهوأما من جانب املع،  أما من جانبنا أهل السنة فقد قدمنا ذكرها فيما سبق]باآليات[: قوله  )٨(

      Å 

#  

٢٠٩  

   

"  !  



 

#  

٢١٠  

   

"  !  

١(ةاختياري(  إن كانت معصية، ) ويعاقبون عليها(إن كانت طاعة ) ايثابون
حركاته مبنـزلة حركاتأنه ال فعل للعبد أصالً وأنّ) ٢(ةال كما زعمت اجلربي  

ق ا نفر ألن؛وهذا باطل، اجلمادات ال قدرة للعبد عليها وال قصد وال اختيار
ره ل باختيا األوبالضرورة بني حركة البطش وحركة االرتعاش، ونعلم أنّ

 تكليفه وال ما صحللعبد فعل أصالً لَ) ٤(، وألنه لو مل يكن)٣(دون الثاين
                                                

 يِريـد  اللَّـه  وما﴿: وقوله تعاىل ، ]١٤٨: األنعام[﴾أَشركْنا ما اللَّه شاَء لَو أَشركُوا الَِّذين سيقُولُ﴿: تعاىل
ــب  ، إىل غــري ذلــك مــن اآليــة] ٣١: غــافر[﴾ِللِْعبــاِد ظُلْمــا وجــوام علــى وجــه تــام مــذكور يف الكت

  ١٢.  وغريه"شرح املواقف"مثالً ، املطوالت
 اعلم أنّ املؤثّر يف فعل العبد إما قدرة اهللا تعاىل فقط بال قدرة مـن العبـد   ]للعباد أفعال اختيارية  [: قوله  )١(

أو قدرة العبد فقط بـال إجيـاب   ، أو بال تاثري لقدرته وهو مذهب األشعري     ، أصالً وهو مذهب اجلربية   
وهـو املـروي   ، اع التخلّف وهو مـذهب الفالسـفة  أو باإلجياب وامتن، واضطرار وهو مذهب املعتزلة 

أو جمموع القدرتني على أن تؤثّرا يف أصل الفعل وهو مذهب ، عن إمام احلرمني أيب احلسني البصري
أو على أن يؤثّر قدرة العبد يف وصفه بأن جيعله موصـوفاً مبثـل كونـه        ، األستاذ أيب إسحاق االسفرائين   

" حاشية اخليـايل  "و" شرح املواقف "كذا يف   ، أيب بكر الباقالين  وهو مذهب القاضي    ، طاعة أو معصية  
  ١٢". اخليايل"واللفظ لـ

واملراد هنـا اجلربيـة اخلالـصة وهـي الـيت ال تثبـت        ، "امللل" اجلربية أصناف كما يف      ]اجلربية[ :قوله  )٢(
  ١٢. للعبد فعالً وال قدرةً على الفعل أصالً

ــني بــد قــدرة واختيــار يف حركــة الــبطش لَ فلــومل يكــن للع]دون الثــاين[: قولــه  )٣( مــا كــان فــرق ب
  ١٢. احلركتني

،  دليـل ثـاٍن إلثبـات قـدرة العبـاد واختيـارهم يف األفعـال االختياريـة        ]إخل...وألنه لو مل يكـن      [: قوله  )٤(
إذ ال معـىن  ، ملـامورات و املنـهيات   بامـا صـح تكليفـه     لو مل يكن للعبـد قـدرة و اختيـار لَ          حاصله أنه   

مثـل  ، سـناد األفعـال   وال يـصح إليـه إ     ، عقـاب علـى أفعالـه     وال يصح ترتب الثواب وال    ، ف اجلماد لتكلي
  .واللوازم كلّها منفية فامللزوم مثلها، ¼صام½ و ¼صلّى½
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ب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله وال إسناد األفعال اليت تقتضي ترتي
كتب½ و¼ىصلّ½ مثل ،ة القصد واالختيار إليه على سبيل احلقيقةسابقي¼ 

ة القطعي) ٢(والنصوص .¼سود لونهأ½و) ١(¼طال الغالم½، خبالف مثل ¼صام½و
 وقوله ]٢٤: الواقعة[﴾يعملُونَ كَانوا ِبما جزاًء﴿: كقوله تعاىل) ٣(تنفي ذلك

،  إىل غري ذلك]٢٩: الكهف[﴾فَلْيكْفُر شاَء ومن فَلْيؤِمن شاَء فَمن﴿: تعاىل
ا  إمما أل؛¼اجلرب الزم قطعاً½ ،علم اهللا تعاىل وإرادته) ٤(بعد تعميم: فإن قيل
 أو بعدمه فيمتنع، وال اختيار مع الوجوب ،بوجود الفعل فيجب قاأن يتعلّ

 .)٥( العبد يفعله أو يتركه باختياره، فال إشكاليعلم ويريد أنّ: قلنا، واالمتناع
                                                

أنّ صحة إسـناد الفعـل ال تـستلزم    :  جواب عن سؤال مقدر تقريره   ]¼طال الغالم ½خبالف مثل   [: قوله  )١(
مـع  ، ¼أسود لونـه ½ و¼طال الغالم½: أال يرى أنه يصح اإلسناد يف مثل    ، ار فيه أن تكون للعبد قدرة واختي    

بـأنّ الكـالم يف األفعـال الـيت تقتـضي سـابقية       : فأجاب. أنه ليس للعبد قدرة واختيار يف الطول والسواد   
  ١٢.  فإنهما ليسا من تلك األفعال،¼أسود½ و¼طال½: فخرج مثل، القصد واالختيار بذواا

  ١٢.  استدالل مسعي بعد األدلّة العقلية]إخل... والنصوص[ :قوله  )٢(
  ١٢. ما ذهب إليه اجلربية من أنه ال فعل للعبد أصالً: أي] ذلك: [قوله  )٣(
بعد ما ثبت من تعميم علم اهللا تعاىل وإرادتـه لكـلّ مـا صـدر عـن      :  أي]إخل... بعد تعميم [: قوله  )٤(

وإالّ يلـزم  ، ة؛ ألما إن تعلّقـا بوجـود الفعـل فيجـب الفعـل       العباد من األفعال يلزم اجلبـر ال حمال      
وال اختيـار للعبـد مـع الوجـوب     ، وإن تعلّقا بعدم الفعل فيمتنع ، وكالمها حماالن ، اجلهل والعجز 

  ١٢. واالمتناع
و إنّ اجلبـر إنما يلزم إذا تعلّق علم اهللا وإرادتـه بالفعـل أ   :  حاصل اجلواب أن يقال    ]فال إشكال [: قوله  )٥(

وأما إذا تعلّقا بالفعل أو الترك على وفق اختيار العبد حـسب مـا جـرت عليـه     ، الترك بدون اختيار العبد  
  ١٢. فال يلزم اجلبـر، العادة اإلهلية



 

: قلنا .ممتنعاً، وهذا ينايف االختيارو واجباً أاالختياري) ١(فيكون فعله: فإن قيل
 وأيضاً له، ال مناف) ٢(ق لالختياراالختيار حمقّ الوجوب بممنوع، فإنّإنه 

 ال معىن لكون العبد فاعالً باالختيار إالّ: فإن قيل، بأفعال الباري) ٣(منقوض
 خبلق  اهللا تعاىل مستقلّكونه موجداً ألفعاله بالقصد واإلرادة، وقد سبق أنّ

) ٤( املقدور الواحد ال يدخل حتت قدرتنياألفعال وإجيادها، ومعلوم أنّ

 أنه لَما ثبت بالربهان ة هذا الكالم ومتانته إالّال كالم يف قو: قلنا، تنيمستقلّ
 لقدرة العبد وإرادته مدخالً يف بعض  اخلالق هو اهللا تعاىل، وبالضرورة أنّأنّ

 يكحركة البطش دون البعض كحركة االرتعاش، احتجنا يف التفص) ٥(األفعال
                                                

وعلـم ذلـك بكـون فعـل     ، إذا أراد اهللا تعاىل أنّ العبد يفعلـه باختيـاره     :  أي ]إخل... فيكون فعله [: قوله  )١(
والوجـوب واالمتنـاع   ،  وإذا أراد أن يتركه باختياره وعلم ذلـك يكـون ممتنعـاً            ،العبد االختياري واجباً  

  ١٢. كالمها يضادان لالختيار
ال : قال احملقّـق الـسيالكويت مـا نـصه    ،  فال يكون فعل العبد كحركة اجلماد]حمقّق لالختيار [ :قوله  )٢(

و أمـا  ، ل الصادرة بتوسط االختيارخيفى عليك أنّ ما ذكره إنما يدلّ على عدم كونه جمبوراً يف األفعا       
كمـا أنـه تعـاىل موجـب بالنـسبة إىل اإلرادة و غريهـا مـن           ، يف نفس االختيار فهو مضطر جمبور قطعـاً       

  ١٢.و إن كان خمتارا بالنسبة إىل األفعال الصادرة بتوسطها ، الصفات
ن الواجـب تعـاىل جمبـوراً يف        احلاصل أنه لو تـم دلـيلكم لـزم أن يكـو            ]إخل... وأيضاً منقوض [: قوله  )٣(

فلـو كـان تعلّقهمـا بـصدور الفعـل سـالباً       ، أفعاله؛ إذ قد تعلّق علمه و إرادتـه يف األزل بـصدورها عنـه           
  "ن "١٢. وهو باطل إمجاعاً، لالختيار لزم اجلرب يف الواجب

، لـى االنفـراد   ألنه يلزم أن يكون ذلك املقدور حمتاجاً إىل كلّ منهما ع         ]إخل... حتت قدرتني [: قوله  )٤(
  ١٢. للخري آبادي" شرح هداية احلكمة"والتفصيل يف ، غنياً عن كلّ واحدة منهماتومس

ومـىت مل توجـد مل     ،  بالدوران بأنه مـىت حتقّـق القـدرة حتقّـق الفعـل            ]مدخالً يف بعض األفعال   [: قوله  )٥(
إلحراق مع مـساس    والترتب احملض اخلاص عن احلكم بالتاثري أو عدمه كما حيكم بدوران ا           ، يوجد
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 صرف وحتقيقه أنّ،  خالق والعبد كاسب اهللاعن هذا املضيق إىل القول بأنّ
 )٢(وإرادته إىل الفعل كسب، وإجياد اهللا تعاىل الفعل عقيب ذلك) ١(العبد قدرته

، واملقدور الواحد داخل حتت قدرتني لكن جبهتني خمتلفتني، )٣(خلق
 الكسب، وهذا  جبهة اإلجياد ومقدور العبد جبهة تعاىلفالفعل مقدور اهللا

 وإن مل نقدر على أزيد من ذلك يف تلخيص وريالقدر من املعىن ضر
مع ما ،حة عن حتقيق كون فعل العبد خبلق اهللا تعاىل وإجيادهالعبارة املفص 

 إنّ:  مثل،فيه من القدرة واالختيار، وهلم يف الفرق بينهما عبارات للعبد
 يف حملّ) ٥(واخللق ال بآلة، والكسب مقدور وقع) ٤(قع بآلةاالكسب و
  .......................................قدرته،) ٦(ق ال يف حملّقدرته واخلل

                                                

بأنّ اخلـالق  :  يصري منافياً لقولهحىتال أنه حيكم العقل بأنّ لقدرته مدخالً فيه بالتأثري    ، النار وترتبه عليه  
  ١٢. وحاشيته" اخليايل"هو اهللا تعاىل كذا يف 

ولو قدم  ، لفعل متعلّقة با  ¼قدرة½فيخلق اهللا تعاىل فيه     ،  وهذا بأن يتعلّق إرادة العبد بالفعل      ]قدرته[: قوله  )١(
  ن١٢.  لكان أحسن¼اإلرادة½الشارح 

وإالّ يلزم  ، وال خيفى أنّ هذا التأخر تأخر ذايتّ ال زماينّ        ، بعد صرف القدرة  :  أي ]عقيب ذلك [: قوله  )٢(
نعـم بالنـسبة إىل صـرف اإلرادة وحـدها     ، وهو خالف مذهب األشاعرة، أن ال تكون القدرة مع الفعل    

  ١٢. وسيجيء البحث فيه إن شاء اهللا تعاىل، يكون التأخر زمانياً
خلـق اهللا سـبحانه فيـه      ،  ملخصه أنّ العادة اإلهلية جارية بأنه إذا تعلّق إرادة العبـد بالفعـل             ]خلق[: قوله  )٣(

  "ن "١٢. ثُم خلق فيه الفعل، قدرة مصروفة إىل الفعل
  ١٢.  من األعضاء وغريها من السيف والقلم]بآلة[: قوله  )٤(
؛ ألنّ  ¼زيـدا ½: وهو واقع يف حملّ قدرته أعين     ، ¼القيام مكسوب زيد  ½ مثالً   ]إخل... مقدور وقع [: هقول  )٥(

  ١٢. القيام قائم به
  الفعل املخلوق مقدور ال يقع يف: وقيل، احلاصل باخللق:  أي]إخل... واخللق ال يف حملّ[: قوله  )٦(

      Å 

#  

٢١٣  

   

"  !  



 

١( انفرادوالكسب ال يصح (فإن قيل،  انفرادهالقادر به واخللق يصح)فقد : )٢
أن جيتمع ) ٣(الشركة: قلنا .أثبتم ما نسبتم إىل املعتزلة من إثبات الشركة

ما هو له دون اآلخر كشركاء القرية ِب) ٤( منهماد كلّفرتاثنان على شيء وي
عل العبد خالقاً ألفعاله والصانع خالقاً لسائر األعراض ة، وكما إذا جواحمللّ

رض األواألجسام، خبالف ما إذا أضيف أمر إىل شيئني جبهتني خمتلفتني ك
ف، وكفعل تكون ملكاً هللا تعاىل جبهة التخليق وللعباد جبهة ثبوت التصر
: فإن قيل، العبد ينسب إىل اهللا تعاىل جبهة اخللق وإىل العبد جبهة الكسب

 خبالف كان كسب القبيح قبيحاً سفهاً موجباً الستحقاق الذم) ٥(يففك
                                                

بـل هـو قـائم بزيـد     ، ن غري أن يقوم به تعـاىل قيام زيد صدر خبلق اهللا تعاىل م: مثالً، حملّ قدرة اخلالق  
  ١٢. الذي هو كاسبه

بـل حيتـاج   ،  فانّ جمـرد الكـسب لـيس بكـاٍف يف وجـود املكـسوب      ]إخل... ال يصح انفراد  [: قوله  )١(
  ١٢. الكاسب يف وجوده إىل اخللق عقيب صرف القدرة خبالف اخللق؛ ألنه يستغين عن الكسب

لو كان للعبد قصد واختيار يف أفعاله لزم إثبـات  :  هذا السؤال أن يقال     حاصل ]إخل... فإن قيل [: قوله  )٢(
  "ر "١٢. فامللزوم مثله، ما نسبتم إىل املعتزلة من إثبات الشركة بني اهللا وبني العبد والالزم باطل

ملـك  ولو بالتوهم كالشركة يف   ، أا تتصور إنما باختالف احمللّ    :  يعين ]إخل... الشركة: قلنا[: قوله  )٣(
املمنـوع هـو الـشركة يف       : واحلـق أن يقـال    ، فـال يتـوهم مـا يتـوهم       ، العبد الواحد ال باختالف الفعل    

  ."نظم الفرائد"  ١٢. ال شركة مطلق الدخل، اخلالقية سواء كان يف حملّ واحد أو يف حملّني
سـواء كانـت    ، آخـر يكون لكلّ منهما حصة ال يشاركه فيهـا         :  أي ]إخل... ويتفرد كلّ منهما  [: قوله  )٤(

  ن١٢. احلصة مقسومة أو غري مقسومة
... والكسب ال يصح انفراد القـادر بـه  ½:  هذا السؤال يتجه على قوله     ]إخل... فكيف: فإن قيل [: قوله  )٥(

فلـم صـار   ، ومها مشتركان يف التعلّق بالفعل ، أنه إذا كان متعلّق الكسب واخللق واحداً      : حاصله¼ إخل
  ن خلقه مع أنّ االشتراك يف التعلّق يقتضي أن ال يكون بينهما تفاوت أصالً يفكسب القبيح قبيحاً دو
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 وله عاقبة محيدة  اخلالق حكيم ال خيلق شيئاً إالّألنه قد ثبت أنّ: قلنا؟ خلقه
قد يكون له فيها ) ١( ما نستقبحه من األفعاللع عليها، فجزمنا بأنّوإن مل نطّ

ة املؤملة خبالف  كما يف خلق األجسام اخلبيثة الضار،كم ومصاحلِح
ه قد يفعل احلسن وقد يفعل القبيح، فجعلنا كسبه للقبح مع سب، فإناالك

واحلسن ( . والعقابورود النهي عنه قبيحاً سفهاً موجباً الستحقاق الذم
 والثواب) ٢(ق املدح يف العاجل من أفعال العباد وهو ما يكون متعلّ:أي) منها

يكون متعلّما ال ر ِبيف اآلجل، واألحسن أن يفسوالعقاب ليشمل قاً للذم 
) والقبيح منها( . بإرادته من غري اعتراض:أي) برضاء اهللا تعاىل( .)٣(املباح

) ٤()هئليس برضا( . يف العاجل والعقاب يف اآلجلق الذموهو ما يكون متعلّ

                                                

  ١٢. احلسن والقبح
فـاخللق  ، يف خلقه مـصاحل وفوائـد  ، ما حنسبه من األفعال قبيحاً  :  أي ]ما نستقبحه من األفعال   [: قوله  )١(

  ١٢. حسن وكسبه قبيح
وإالّ فاملـدح يتحقّـق يف األجـل       ، رة وهذا أكثـري   واآلجل اآلخ ، الدنيا:  أي ]إخل... يف العاجل [: قوله  )٢(

 وكـذا اجلـزاء قـد       ،]٧٣: الزمـر [﴾خاِلـِدين  فَادخلُوهـا  ِطبتم علَيكُم مسالَ﴿: كما يف قوله تعاىل   ، أيضاً
  "نظم "١٢¼ الصدقة تطفي غضب الرب وترد البالء وتزيد يف العمر½يوجد يف الدنيا كما ورد 

خبالف التفـسري   ، إنما كان هذا التفسري أحسن ليدخل املباح يف احلسن        : أي ]باحليشمل امل [: قوله  )٣(
وال خيفى عليـك أنّ التفـسري    . هذا، فإنه يلزم عليه أن يكون املباح واسطة بني احلسن والقبح         ، األول

القبـيح  :  نـصه "شـرح املواقـف  "فاألوجـه مـا يف    ، الثاين للحسن يصدق على املكروه من القبيح أيضاً       
واحلـسن خبالفـه كالواجـب واملنـدوب واملبـاح عنـد       ، عندنا ما ي عنه شرعاً ي حترمي أو تنـزيه   

  ١٢. فإنه حسن باالتفاق، أكثر أصحابنا من قبيل احلسن وكفعل اهللا تعاىل
وهو أنّ احلب والرضا هل هو اإلرادة أو هوصـفة  ،  هذه املسئلة مبنية على أصل     ]ليس برضائه [: قوله  )٤(

وأمـا مجــاهري النـاس مـن أهــل الكـالم والفقــه     ، ة لـإلرادة؟ فاملعتزلــة جيعلومـا جنـساً واحــداً   مغـاير 
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 ،]٧: مرالز[﴾الْكُفْر ِلِعباِدِه يرضى والَ﴿: ِلما عليه من االعتراض، قال اهللا تعاىل
ة واألمر ب واحملء، والرضاق بالكلّ اإلرادة واملشيئة والتقدير يتعلّ أنّ:يعين

  .ح باحلسن دون القبيق إالّال يتعلّ
وهي حقيقة القدرة اليت ( .)٢(خالفاً للمعتزلة) ١()واالستطاعة مع الفعل(       

ا عرض  من أّ"التبصرة"إشارة إىل ما ذكره صاحب ) يكون ا الفعل
، )٣(للفعل ةة، وهي علّلقه اهللا تعاىل يف احليوان يفعل به األفعال االختياريخي

ّهي صفة ) ٥(لةوباجلم ة،ال علّ) ٤(ا شرط ألداء الفعلواجلمهور على أ
........................................................تعاىل خيلقها اهللا

                                                

وهو قول أِيمة الفقهـاء مـن أصـحاب إمامنـا األعظـم أيب         ، فيفرقون بني النوعني  ، واحلديث والتصوف 
 الـشيخ أيب  هوقـول املثبـتني للقـدر مثـل       ، حنيفة واإلمام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أمحد وغريهم       

      كما ذكره أبو املعايل اجلويين حت بأنّ اهللا تعاىل اليرضى الكفـر        ، احلسن األشعريفالنصوص قد صر
كـذا قـال بعـض    ، وال حيب ذلك مـع كـون احلـوادث كلّهـا مبـشيئة اهللا تعـاىل              ، والفسوق والعصيان 

  ١٢. العلماء
  ١٢.  متقدمة على الفعل ذاتاً فبينهما مقارنة زماناً؛ ألنّ االستطاعة]مع الفعل[: قوله  )١(
  ١٢. إنّ االستطاعة سابقة على الفعل:  فهم يقولون]للمعتزلة[: قوله  )٢(
، كالنـار مـع اإلحـراق   ، علّة عادية و هي ما يدور عليه الفعل وجـوداً و عـدماً      :  أي ]علّة للفعل [: قوله  )٣(

  .وجه اإلشارة إيراد لفظ الباء و هي للعلية
فـإنّ اليـبس شـرط لإلحـراق؛ ألنـه      ، شرط عادي كيبس املالقي للنـار :  أي]اء الفعلشرط ألد [: قوله  )٤(

" التبـصرة "وقد فرق العالّمة اخليايل بـني كـالم صـاحب      ، ليس لقدرة العبد تأثري يف وجود الفعل عندنا       
 ومـن شـأا توقّـف تـأثري الفاعـل عليـه      ، من شأا التـأثري عنـده  : لك أن تقول  : وكالم اجلمهور بقوله  

  ١٢. فتأمل، عندهم
  .سواء كانت االستطاعة علّة للفعل أو شرطاً له:  أي]وباجلملة[: قوله  )٥(



 

اكتساب الفعل بعد سالمة األسباب واآلالت، فإن قصد فعل ) ١(عند قصد
، وإن قصد  فيستحق املدح والثواباخلري خلق اهللا تعاىل قدرة فعل اخلري

فعل الشرخلق اهللا تعاىل قدرة فعل الشر فعل ) ٢(ع لقدرة، فكان هو املضي
اخلري، فيستحق٣( والعقاب، وهلذا الذم (ّو الكافرذمم ال يستطيعون ن بأ

، وإذا كانت االستطاعة عرضاً وجب أن تكون مقارنة للفعل )٤(السمع
 اِلم) ٥( لزم وقوع الفعل بال استطاعة وقدرة عليهلزمان ال سابقة عليه، وإالّبا
استحالة بقاء األعراض) ٧(تملو سلّ: فإن قيل ،)٦( من امتناع بقاء األعراضمر 

                                                
 و ذا خرج العلم واإلرادة واحلياة؛ ألنّ كال منها ليس خملوقاً عنـد قـصد              ]إخل... عند قصد [: قوله  )١(

وأمـا اإلرادة فألنهـا عـني    ، ولـو بتجـدد األمثـال    ، أما احلياة والعلم فلسبقهما على القـصد      ، االكتساب
  "ر" ١٢.فال يصدق عليه أنه خيلق عند القصد ، القصد

وهـو  ، وإن مل يكتسب القبيح ، يشري إىل وجه الذم يف ترك الواجبات      ]  املضيع لقدرة  فكان هو [: قوله  )٢(
  ."خيايل" ١٢. وهو صرف القدرة إليه على ما سيجيء، ال ينايف الذم يف فعل الشهبات بوجٍه آخر

  ١٢. ألجل أنّ قاصد فعل الشر مضيع لقدرة فعل اخلري:  أي]وهلذا[: قوله  )٣(
فــال خيلــق فــيهم ، ال يقــصدون مســع احلــق علــى وجــه القبــول:  أي] الــسمعال يــستطيعون[: قولــه  )٤(

  "ن"١٢. فهم املضيعون هلا، ولو قصدوه خللقها فيهم، االستطاعة على مسعه
وال يوجد ،  وهو ممنوع عادةً؛ ألنّ القدرة إما علّة أو شرط يف العادة]بال استطاعة وقدرة عليه [: قوله  )٥(

إنّ : وحينئذ ال يرد بأنّ هذا إلزام على املعتزلـة؛ إذ هـم يقولـون   ، الشرطمعلول ومشروط بدون العلّة و    
وجـه عـدم   ، ال األشـاعرة؛ إذ ال تـاثري عنـدهم لقـدرة العبـد أصـالً      ، وجود الفعل بال قدرة العبد حمـال     

ال عقلي ١٢. الورود أنّ هذا املنع منع عادي  
 ١٢.  تعاىل؛ إذ ليست من قبيل األعراض عندهم فال نقض بقدرة اهللا]من امتناع بقاء األعراض [: قوله  )٦(

  ."خيايل"
   األمثالوإن سلّمناه فال نزاع يف إمكان جتدد، ال نسلّم امتناع األعراض: أي ]إخل... لو سلّمت[: قوله  )٧(

      Å 

#  

٢١٧  

   

"  !  



 

#  

٢١٨  

   

"  !  

أين يلزم وقوع الفعل  عقيب الزوال، فمن د األمثالزاع يف إمكان جتدفال ن
إذا كانت القدرة اليت ا الفعل ) ١(عي لزوم ذلكا ندمإن: قلنا ؟بدون القدرة

 د املقارن فقد اعترفتما إذا جعلتموها املثل املتجد، وأم)٢(هي القدرة السابقة
  ال بدأنهعيتم  إن ادثُم، )٣( مقارنة له القدرة اليت ا الفعل ال تكون إالّبأنّ
ل ما حيدث من القدرة  ال ميكن الفعل بأوحىتمن أمثال سابقة ) ٤(هلا

لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إىل آن الفعل : )٦(ا ما يقالوأم )٥(فعليكم البيان
إم٧(د األمثالا بتجد (ا باستقامة بقاء األعراضوإم)فإن قالوا جبواز وجود )٨ ،

                                                
     د مثلها يف كلّ آن       ، بعد الزوال كما هو مذهب األشعريحـىت ، فيجوز أن تنعدم القدرة السابقة ويتجد 

  ١٢. فال يلزم وقوع الفعل بدون القدرة، يف آن وقوع
  ١٢. وقوع الفعل بال قدرة:  أي]لزوم ذلك[: قوله  )١(
 وحينئذ يلزم وقوع الفعـل بـال قـدرة بـال شـبهة؛ ألنّ القـدرة الـسابقة قـد                ]هي القدرة السابقة  [: قوله  )٢(

  ١٢. انعدمت
وال يكون ذلك إالّ املثـل املقـارن      ، عل ألنّ الكالم يف شخص القدرة اليت ا الف        ]إالّ مقارنة له  [: قوله  )٣(

فهي ، ومل يوجد ومل يقم ا الفعل، ولو شاركتها نوعاً، له، وأما األمثال السابقة فهي غريها بالشخص   
  ."نظم الفرائد" ١٢. فلزم مقارنة ما فيه الكالم للفعل، ملغاة يف هذا الباب

  ١٢. للقدرة اليت ا الفعل:  أي]ال بد هلا[: قوله  )٤(
  "ن "١٢. الدليل على أنه ال بد هلا من أمثال سابقة:  أي]فعليكم البيان[: قوله  )٥(
  ١٢". الكفاية"يف جواب السؤال املذكور والقائل صاحب  ]أما ما يقال[: قوله  )٦(
  ١٢.  على تقدير امتناع بقاء األعراض]بتجدد األمثال[: قوله  )٧(
سوى األزمنة واحلركات ،  إليه الفالسفة ومجهور املعتزلة كما ذهب]باستقامة بقاء األعراض[: قوله  )٨(

  "شرح مواقف" ١٢. واألصوات



 

#  

٢١٩  

   

"  !  

زوا مقارنة الفعل  حيث جو،فقد تركوا مذهبهم) ١(وىلالفعل ا يف احلالة األ
 إذ القدرة ؛حم والترجيح بال مرجلزم التحكّ) ٢(القدرة، وإن قالوا بامتناعه

على األعراض، ) ٤(الستحالة ذلك) ٣(ر ومل حيدث فيها معىنحباهلا مل تتغي
 ففيه ،اً صار الفعل ا يف احلالة الثانية واجباً ويف احلالة األوىل ممتنعمفل

 القائلني بكون االستطاعة قبل الفعل ال يقولون بامتناع املقارنة  ألنّ؛نظر
جيب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة ) ٦( فعلكلّ ، وبأنّ)٥(ةالزماني، 
 ؛شرائط ميتنع حدوث الفعل يف زمان حدوث القدرة مقرونة جبميع الحىت
ووجود مانع، ) ٨(شرط النتفاء ة األوىلأن ميتنع الفعل يف احلال) ٧( جيوزنهوأل

                                                
وأول زمـان حـدوث   ،  وهو زمان حدوث أول األمثـال علـى تقـدير التجـدد        ]يف احلالة األوىل  [: قوله  )١(

  "ن "١٢. القدرة املستمرة على تقدير بقاء األعراض
يف آن احلدوث مع جوازه يف احلالـة       : أي، فعل يف احلالة األوىل   بامتناع وجود ال  :  أي ]بامتناعه[:قوله  )٢(

  ١٢. بعد آن احلدوث: الثانية أي
  "ن "١٢ .وصف يوجب الترجيح: أي ]معىن[: قوله  )٣(
، والقـدرة أيـضاً عـرض   ،  ألنّ ذلك املعىن احلادث عرض يقوم بالقدرة    ]إخل... الستحالة ذلك [: قوله  )٤(

  ١٢. ال عند األشاعرةفيلزم قيام العرض بالعرض وهو حم
أنّ املعتزلة اليقولـون بـأنّ مقارنـة        :  جواب باختيار الشق األول يعين     ]بامتناع املقارنة الزمانية  [: قوله  )٥(

بل يقولون بأنّ القدرة سابقة على ، ن القدرة مع الفعل أصالًو ال تكحىت، لقدرة للفعل يف الزمان حمال  ا
  ١٢. الفعل ومقارنة له زماناً

 ١٢. ¼إخل... بإنّ كلّ فعل½ال يقولون :  أي¼بامتناع½ عطف على ]إخل... وبإنّ كلّ فعل[:هقول  )٦(
  . جواب باختيار الشق الثاين]إخل... وألنه جيوز[: قوله  )٧(
  ١٢. يف تاثري القدرة يف الفعل:  أي]النتفاء شرط[: قوله  )٨(



 

#  

٢٢٠  
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ة القادر يف  القدرة اليت هي صف، مع أنّ)١(وجيب يف الثانية لتمام الشرائط
 إن أريد أنهإىل ) ٣(ذهب بعضهم) ٢(ومن هاهنا ،احلالتني على السواء

اباالستطاعة القدرة املستجمعة جلميع شرائط التأثري فاحلقمع الفعل) ٤( أ 
مات صعبة البيان، على مقد) ٦(فمبين )٥(ا امتناع بقاء األعراضم فقبله، وأوإالّ

 ميتنع قيام العرض بالعرض، أنهق زائد عليه، و بقاء الشيء أمر حمقّوهي أنّ
 القائلون بكون االستطاعة قبل  استدلّلَماو . ميتنع قيامهما معاً باحمللّأنهو

 ،ف باإلميانفر مكلّ الكا التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أنّالفعل بأنّ
قة ف ا بعد دخول الوقت، فلو مل تكن االستطاعة متحقّوتارك الصالة مكلّ

                                                

وال يلزم قيام العرض بالعرض؛ ألنّ الشرط    ،  وحينئذ ال يلزم الترجيح بال مرجح      ]لتمام الشرائط [: قوله  )١(
  ١٢.  يقوما احىت، ملانع ليسا من أوصاف القدرةورفع ا

ووجوبـه يف  ، من أجل امتناع الفعل يف حالة األوىل النتفاء شرط ووجود مانع     :  أي ]ومن هاهنا [: قوله  )٢(
  ١٢. الثانية لتمام الشرائط

إالّ أنّ الـشيخ األشـعري   ، وبه يرتفع نـزاع الفـريقني  ، رازي وهو اإلمام ال   ]إخل... ذهب بعضهم [: قوله  )٣(
فصار احلاصل أنّ القـدرة مـع مجيـع    ، فسروا التأثري ِبما يعم الكسب   ، لَما مل يقل بتأثري القدرة احلادثة     

  ."خيايل" ١٢.وبدوا سابقة، جهات حصول الفعل ا أو معها مقارنة
لعـل الـشيخ   :  قال السيد السند ما نصه "شرح املواقف "د هذا مبا يف      ويتأي ]إخل... فاحلق أّا [: قوله  )٤(

واملعتزلـة أرادوا  ، ا مع الفعلولذلك حكم بأ،  لشرائط التأثرياألشعري أراد بالقدرة القوة املستجمعة 
  ١٢. فهذا وجه اجلمع بني املذهبني، فلذالك قالوا بوجودها قبل الفعل، بالقدرة جمرد القوة العضلية

.  كأنه جواب سؤال مقدر يرد على قول الـشارح وإالّ فقبلـه   ]إخل... أما امتناع بقاء األعراض   [: قوله  )٥(
  ١٢. أما امتناع بقاء األعراض: فأجابه بقوله، راض وهو حمالعأنه يلزم حينئذ بقاء األ: اصلهح

لو كان باقياً لقـام البقـاء بـه والبقـاء      إنّ العرض   :  وجه البناء أنّ األشعرية يقولون     ]إخل... فمبين[: قوله  )٦(
  ١٢. فيلزم قيام العرض بالعرض، عرض



 

#  

٢٢١  
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ويقع هذا ( : وهو باطل، أشار إىل اجلواب بقولهزالعاج لزم تكليف ،حينئذ
واآلالت  )١(على سالمة األسباب (¼االستطاعة½ لفظ :يعين) االسم

 استطَاع مِن الْبيِت ِحج الناِس ىعلَ وِللَِّه﴿: كما يف قوله تعاىل) واجلوارح
ف وسالمة االستطاعة صفة املكلّ: فإن قيل .]٩٧: آل عمران[﴾سِبيالً ِإلَيِه

املراد : )٣(قلنا ؟ تفسريها ا، فكيف يصح)٢(األسباب واآلالت ليس صفة له
صف صف باالستطاعة يتف كما يت، واملكلّ)٤(سالمة األسباب واآلالت له

 منه به ال يشتق لتركّأنه  إالّ)٦(هو ذو سالمة األسباب: حيث يقال) ٥(بذلك
                                                

القدرة الـيت   : أحدمها،  حاصل اجلواب أنّ االستطاعة تطلق على معنيني       ]على سالمة األسباب  [: قوله  )١(
، عـل فهو مقـارن للف : أما األول، سالمة اآلالت واألسباب: ثانيهما، يتمكّن ا أو معها العبد من الفعل     

  ١٢. ال األول، فال يلزم تكليف العاجز، سابق على الفعل وهو مدار التكليف: والثاين
  ١٢. للمكلّف بل السالمة صفة لآلالت واألسباب:  أي]صفة له[: قوله  )٢(
وهو كـون أسـبابه وآالتـه سـاملة عـن      ،  حاصل اجلواب أنّ للمكلّف وصفاً حبال  ]إخل... قلنا[: قوله  )٣(

وكونـه وصـفاً حبـال متعلّقـه وهـي لفـظ       ، بر عنه تارة بلفظ جممل دالّ علـى اإلضـافة         اآلفة والعاهة يع  
 ١٢. االستطاعة ويعبر عنه تارة بلفظ مفصل دالّ على اإلضافة صرحياً وهي سالمة األسـباب واآلالت            

  ."حاشية السيالكويت"
  ١٢. للمكلّف:  أي]له[: قوله  )٤(
  ١٢. تبسالمة األسباب واآلال:  أي]بذلك[: قوله  )٥(
ال وصف ذايت ، وصف إضايف له،  فكون املكلّف سليم اآلالت واألسباب    ]ذوسالمة األسباب [: قوله  )٦(

فزعم أنّ كون املكلّف ذا سالمة األسباب اليستلزم كون سالمة األسباب    ، كما فهمه بعض احملشني   
فى أنّ هذا الكالم ِمما ال ال خي. انتهى، هو ذو غالم مع أنّ الغالم ليس وصفا له       : وصفاً له؛ إذ يقال له    

لكن كونه ذا غالم وصف للذات املوضوع بـال      ، فإنّ الغالم ليس وصفاً له بال شبهة      ، يقبله عقل سليم  
  ١٢. ريب



 

على ة التكليف تعتمد وصح( .، خبالف االستطاعة)١(اسم فاعل حيمل عليه
اليت هي سالمة األسباب واآلالت، ال االستطاعة باملعىن ) ٢()هذه االستطاعة

بالعجز عدم االستطاعة باملعىن األ) ٤(فإن أريد ،)٣(لاألوم ل فال نسلّو
م لزومه جلواز أن استحالة تكليف العاجز، وإن أريد باملعىن الثاين فال نسلّ

صل حقيقة القدرة صل قبل الفعل سالمة األسباب واآلالت وإن مل حتحت
عند أيب حنيفة  )٦(ين القدرة صاحلة للضدبأنّ) ٥(وقد جياب ،اليت ا الفعل

ة إىل الكفر هي بعينها القدرة اليت  القدرة املصروف أنّحىترمحه اهللا تعاىل 
 وهو ال يوجب االختالف يف ق يف التعلّإالّ) ٧(تصرف إىل اإلميان، ال اختالف

                                                

، وإالّ فال شبهة يف صحة احلمل باالشتقاق، على املكلّف باحلمل باملواطاة:  أي]حيمل عليه[: قوله  )١(
  ١٢. هو سليم اآلالت واألسباب: مثالً يقال، بل يصح احلمل باملواطاة أيضاً: قلت

سالمة األسباب واآلالت مناط جريان العادة من اهللا تعاىل خبلـق           :  أي ]إخل... هذه االستطاعة [: قوله  )٢(
  ١٢. القدرة اليت يتمكّن ا أو معها العبد من الفعل عند القصد إليه

  ١٢. العبد أو معها من الفعلالقدرة اليت يتمكّن ا :  أي]املعىن األول[: قوله  )٣(
،  شروع يف تلخيص اجلـواب عـن قـول املعتزلـة مـن لـزوم تكليـف العـاجز                 ]إخل... فإن أريد [: قوله  )٤(

اسـتحالة  : فـال نـسلّم بطـالن الـالزم أي     ، أنكم إن أردتم بـالعجز عـدم القـدرة بـاملعىن األول           : حاصله
وإن ، يلـزم مـن انتفائهـا انتفـاء تعلّـق التكليـف       حـىت ، تكليف العاجز؛ ألّا ليست مناط تعلّق التكليـف   

لزوم تكليف العاجز؛ ألنّ االستطاعة ذا   : أي، فال نسلّم املالزمة  ، أردتم به عدم القدرة باملعىن الثاين     
  ١٢. فهو ليس بعاجز وقت التكليف، املعىن قد حصلت له قبل الفعل

  ١٢. عن استدالل املعتزلة:  أي]قد جياب[: قوله  )٥(
وأيـضاً إىل الطاعـة     ، القدرة الواحدة جيـوز صـرفها إىل الكفـر واإلميـان          :  أي ]صاحلة للضدين [: لهقو  )٦(

  "ن "١٢. والعصيان عند أيب حنيفة اإلمام األعظم  رضي اهللا تعاىل عنه
   املقارنةإمناو، أنّ نفس القدرة باقية متقدمة على الفعل وعلى تركه:  حاصله]إخل... ال اختالف[: قوله  )٧(

      Å 
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 صرف قدرته إىل أنه  إالّف بهنفس القدرة، فالكافر قادر على اإلميان املكلّ
الكفر وضيع باختياره صرفها إىل اإلميان، فاستحقوال  ، والعقاب الذم
 القدرة  ألنّ؛ هذا اجلواب تسليماً لكون القدرة قبل الفعليف) ١(خيفى أنّ

 بأنّ) ٢(فإن أجيب ،الكفر تكون قبل اإلميان ال حمالةعلى اإلميان يف حال 
ق بأحدمها ال ها من حيث التعلّين لكن القدرة وإن صلحت للضداملراد أنّ
ة بالفعل وما ق ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة املتعلّ أنّحىت معه تكون إالّ

ا نفس القدرة فقد تكون قة به، وأميلزم مقارنتها للترك هي القدرة املتعلّ
ة متعلّمتقدم٣(هذا: قلنا ،ينقة بالضد (اِممزاعر فيه ن ال يتصو)بل هو أصالً) ٤ ،

                                                

مـأخوذة مـع حيثيـة التعلّـق الـيت هـي       : أي، فعل هي القدرة املتعلّقة بالفعل من حيث هي متعلّقـة بـه          لل
فـال يلـزم   ، فيكون القدرة املأخوذة معها أيضاً مقارنة له ولو تركه تكون مقارنـة تعلّقهـا بـه     ، مقارنة له 

  ."نظم الفرائد" ١٢. تكليف العاجز
اجلواب وإن كان يدفع إلـزام اخلـصم علينـا مـن لـزوم تكليـف       هذا  :  أي ]إخل... ال خيفى أن  [: قوله  )١(

  ١٢. لكنه مبين على تسليم مدعاه من أنّ القدرة قبل الفعل، العاجز
أنّ القدرة املطلقة سابقة : حاصل اجلواب،  عن لزوم تسليم مدعى اخلصم ]إخل... فإن أجيب [: قوله  )٢(

ومـدار التكليـف القـدرة    ، و الترك مقارنة للفعل أو الترك     لكن القدرة املقيدة بتعلّق الفعل أ     ، على الفعل 
فأردنا منـها القـدرة املتعلّقـة       ، من أنّ االستطاعة مع الفعل    : وما قلنا ، فال يلزم تكليف العاجز   ، املطلقة

  ١٢. وحينئذ ال يلزم تسليم مدعى اخلصم، بالفعل أو الترك
  ١٢. لقدرة من حيث التعلّق مع الفعلوا، كون القدرة املطلقة قبل الفعل:  أي]هذا[: قوله  )٣(
 إمنـا ،  ألنّ املعتزلة يعترفون بأنّ القدرة من حيث التعلّق بالفعل مقارنـة لـه        ]ال يتصور فيه نزاع   [: قوله  )٤(

فاألوجه يف اجلمع بني القولني ما قـال   ،  اآلن حىتومقارنتها للفعل مل تثبت     ، الكالم يف القدرة املطلقة   
 ومال إليه الشارح سابقاً من أنّ القدرة تطلـق علـى جمـرد    "املواقف"ه صاحب اإلمام الرازي الذي نقل   

وهي القوة العضلية الـيت حبيـث مـىت انـضم إليهـا إرادة      ، القوة اليت هي مبدأ األفعال املختلفة احليوانية      
      Å 
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سواء كان ) ا ليس يف وسعهمب) ١(ف العبدوال يكلّ( .للغو من الكالم، فليتأم
ا ما ميتنع كخلق اجلسم، وأم) ٣(ين أو ممكناًمع الضدكج) ٢(ممتنعاً يف نفسه
 اهللا تعاىل علم خالفه أو أراد خالفه كإميان الكافر وطاعة بناء على أنّ

                                                
    ين حصل ذلك الضداآلخر حصل ذلـك اآلخـر          ، أحد الضد إليها إرادة الضد ومىت انضم ،  أنّ وال شـك

وهي قبـل الفعـل والقـدرة تطلـق علـى القـوة املـستجمعة لـشرائط          ، نسبة هذه القوة إىل الضدين سواء     
  ١٢. وإالّ اجتمعا يف الوجود وهي مع الفعل، والشك أّا ال تتعلّق بالضدين معاً، التأثري

ومـا  ، تنـع يف نفـسه  مـا مي : علـى ثـالث مراتـب   ،  حترير املقام أنّ ما ال يطـاق ]ال يكلّف العبد [: قوله  )١(
فاألوىل ، وما ميكن منه لكن تعلّق بعدمه علمه تعاىل وإرادته ، ميكن يف نفسه وال ميكن من  العبد عادة        

جيوز ويقع : والثالثة، اليقع اتفاقاً وجيوز عندنا خالفاً للمعتزلة: والثانية، ال جيوز وال يقع تكليفه اتفاقاً
ومن ال يقول بوقوع تكليـف مـا   ، ال يطاق واقع عند األشعريتكليف ما: فهذا توجيه ما قيل ، باالتفاق

 "اخليـايل "كـذا يف  ، نظراً إىل أنه ممكن يف نفسه   ، ال يطاق ال يعد املرتبة الثالثة من مراتب ما ال يطاق          
  ١٢. وحاشية

قـول  املمتنع بالذات وهو القسم األول من أقسام ما ال يطاق، قـد سـبق   :  أي]ممتنعاً يف نفسه  [: قوله  )٢(
،  أنه فيـه خـالف  "املواقف"لكن ِمما يفهم من    ، العالّمة اخليايل من أنه ال جيوز وال يقع تكليفه اتفاقاً         

وأقـصاها أن ميتنـع لـنفس مفهومـه كجمـع الـضدين وقلـب        : فقد قال القاضـي عـضد الـدين مـا نـصه      
وشرحه " سلّم الثبوتم"ويظهر من . انتهى، وجواز التكليف به فرع تصوره وهو خمتلف فيه   ، احلقائق

وال جيـوز التكليـف     : وجيـوز عنـد األشـعرية نـصهما       ، أنه ال جيوز عند املاتريدية    " فواتح الرمحوت "
نصه " نظم الفرائد "ويؤيده ما يف    . انتهى، وجوز األشعرية ، باملمتنع بالذات مطلقاً كجمع بني الضدين     

    ني على هذا الشرح نـصاح للكالم واحملشة الشرعلـى أنّ التكليـف بـاملمتنع لذاتـه ال جيـوز     : واعام ،
  ١٢. ولعلّه مذهب املاتريدية

ىل قدرة اهللا تعاىل لكنه يكون ممتنعاً بالنسبة إىل القدرة احلادثة المتناع بالنسبة إ :  أي ]أو ممكناً [: قوله  )٣(
من نوع أو صـنف ال  لكنه يكون ، ويلحق به ما يكون من جنس ما يتعلّق به القدرة احلادثة          ، تعلّقها به 
  ١٢. "شرح املواقف"كذا يستفاد من ، كحمل اجلبل والطريان إىل السماء، تتعلّق به



 

#  

٢٢٥  

   

"  !  

ف بالنظر للمكلّ) ٢(يف وقوع التكليف به لكونه مقدوراً) ١(العاصي فال نـزاع
: له تعاىلقوبفق عليه، مت) ٤(يف الوسع مبا ليس) ٣( عدم التكليفثُمإىل نفسه، 

: تعاىل) ٥( واألمر يف قوله،]٢٨٦: البقرة[﴾وسعها ِإالَّ نفْسا اللَّه يكَلِّف الَ﴿
 للتعجيز دون التكليف، وقوله تعاىل ]٣١: البقرة[﴾ِءهؤالَ ِبأَسماِء أَنِبئُوِني﴿

 ليس املراد ]٢٨٦: البقرة[ ﴾ِبِه لَنا طَاقَةَ الَ ما تحملْنا والَ ربنا﴿: )٦(حكاية
                                                

 بل هو واقع إمجاعاً وإالّ مل يكن العاصي بكفره وفسقه مكلّفاً باإلميان وترك ]إخل... فال نزاع[: قوله  )١(
شرح " ١٢. النه من الدين ضرورةوذلك معلوم بط، بل ال يكون تارك املأمور به عاصياً أصالً، الكبائر
  ."مواقف

 وامتناعـه بـالنظر إىل علـم اهللا تعـاىل وإرادتـه فـإنّ ختلّـف العلـم اإلهلـي          ]إخل... لكونه مقدوراً [: قوله  )٢(
  ١٢. فإميان الكافر الذي علم أنه ال يؤمن ممكن بالذات ممتنع بالغري، وإرادته حمال

  ١٢. الفعلعدم وقوعه ب:  أي]عدم التكليف[: قوله  )٣(
القسم الثاين وال : يعين، وال ميكن من العبد   ، ما يكون ممكناً يف نفسه    :  أي ]ما ليس يف الوسع   [: قوله  )٤(

ومال إليه  ، "فواتح الرمحوت "وشرحه  " مسلّم الثبوت "كما يظهر من    ، يبعد أن يراد القسم األول أيضاً     
  ١٢. أيضاً" النرباس"صاحب 

إنكم قلتم إنّ تكليف ما ال يطاق  : أن يقال ، جواب سؤال مقدر تقريره   ] خلإ... واألمر يف قوله  : [قوله  )٥(
 وغري ذلـك    ،]٣١: البقرة[﴾ِءهؤالَ ِبأَسماِء أَنِبئُوِني﴿: مع أنه واقع كما يف قوله تعاىل      ، ليس بواقع اتفاقاً  

وهــذا األمــر لــيس ، يــةال يف التعجيزيــة والتكوين، مــن اآليــة، فأجابــه بــأنّ الكــالم يف األوامــر التكليفيــة
  ١٢. بل هو للتعجيز فال إشكال، للتكليف

 دفـع إشـكال آخـر وهـو أنّ الـصحابة كلفـوا بـضبط اخلطـرات             ]إخل... وقوله تعـاىل حكايـة    [: قوله  )٦(
فـأمرهم بالـدعاء   ، يارسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم ال نطيق هذا   : فشق عليهم فقالوا  ، والوساوس

 ِإالَّ نفْــسا اللَّــه يكَلِّــف الَ﴿فنــزلت  ، ]٢٨٦: البقــرة[ والَ تحملْنــا مــا الَ طَاقَـةَ لَنــا ِبــه﴾ِ ﴿ربنــا: فقـالوا 
وقولـه تعــاىل  ½: فثبـت أنّ التكليــف مبـا ال يطـاق قـد وقــع، فأجـاب بقولـه      ، ]٢٨٦: البقـرة [﴾وسـعها 
  ١٢. ¼إخل... حكاية
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إليهم، وإمنا ) ١(بالتحميل هو التكليف، بل إيصال ما ال يطاق من العوارض
زه ، وجو)٢(ه املعتزلة بناء على القبح العقليتالنـزاع يف اجلواز فمنع

الَ﴿:  بقوله تعاىلوقد يستدلّ ،)٣( ال يقبح من اهللا تعاىل شيءنه أل؛األشعري 
كَلِّفي ا اللَّهفْسا الَّإَِ نهعسوتقريره)٤( على نفي اجلواز]٢٨٦: البقرة[﴾و ، :

الة  استح لزم من فرض وقوعه حمال، ضرورة أنّالَملو كان جائزاً ) ٥(أنه
 لو وقع لزم ه، لكن)٦( حتقيقاً ملعىن اللزومالالزم توجب استحالة امللزوم

 ما يف بيان استحالة كلّ) ٧( وهو حمال، وهذه نكتةكذب كالم اهللا تعاىل
                                                

  ١٢. نزلت على األمم السابقة، املرض وغريه من األموراحلوادث كالقحط و:  أي]من العوارض[: قوله  )١(
فـإنّ مـن كلّـف األعمـى لرؤيـة        ، إنّ تكليـف العـاجز قبـيح عنـد العقـل          :  يقولون ]القبح العقلي [: قوله  )٢(

وعبده لطريان السماء عد سـفيهاً و قـبح ذلـك يف بداهـة          ، والزمن للمشي إىل أقصى البالد    ، املصاحف
  ١٢. العقول

فله التصرف يف ،  هذا أصل عظيم عند األشعري مستدال بأنه املالك]نه ال يقبح من اهللا شيء أل[: قوله  )٣(
  "ن "١٢. خلقه كما شاء

  ١٢: جواز التكليف مبا ال يطاق:  أي]نفى اجلواز[: قوله  )٤(
ميـع  أنّ دلـيلكم جب : حاصـله ،  وقد يـورد علـى هـذا التقريـر نقـض إمجـايلّ           ]إخل... تقريره أنه [: قوله  )٥(

حيث وقع التكليف باإلميـان فـضالً   ، ألنه قد يتخلّف احلكم عنه يف مادة مثل أيب هلب         : مقدماته باطل 
ا لزم مـن فـرض وقوعـه حمـال لكنـه       إنه لو كان جائزا لَم    : أن يقال ب، عن اجلواز مع جريان الدليل فيه     

" اخليـايل " يـؤمن، هكـذا يف   حيـث أخـرب عنـه بأنـه ال    ، يلزم؛ ألنه يـستلزم الكـذب يف كـالم اهللا تعـاىل       
وهذه املسئلة من القسم الثالـث الـذي   ، وال خيفى عليك أنّ الكالم يف القسم األول والثاين    ، وحاشيته

  ١٢. هوخارج عن البحث
 فإنّ الالزم لو كان حماالً وامللزوم ممكنـاً جلـاز انفكـاك امللـزوم عـن            ]حتقيقاً ملعىن اللزوم  [: قوله  )٦(

  ١٢. تحقّق اللزوموهو مناٍف ل، الالزم
  ١٢. شيء غريب من قبيل املغالطات:  أي]نكتة[: قوله  )٧(



 

) ٢(ما ال نسلّأن) ١(هاوحلّ ،اىل وإرادته واختياره بعدم وقوعهق علم اهللا تعيتعلّ

ما جيب  ما يكون ممكناً يف نفسه ال يلزم من فرض وقوعه حمال، وإنكلّ
أن يكون لزوم احملال ) ٣( جلازذلك لو مل يعرض له االمتناع بالغري، وإالّ

 أوجد العامل بقدرته لَما تعاىل  اهللارى أنّتبناء على االمتناع بالغري، أال 
 فختلّ) ٤( يلزم من فرض وقوعهأنه فعدمه ممكن يف نفسه مع ،واختياره

 املمكن ال يلزم من واحلاصل أنّ ،)٦( وهو حمال)٥(ةته التاماملعلول عن علّ
ا بالنظر إىل أمر زائد على نفسه فال وقوعه حمال بالنظر إىل ذاته، وأم فرض
من األمل يف املضروب عقيب ) ٧(وما يوجد( .لزم احملال ال يستأنهم نسلّ

                                                

. واحللّ يف اصطالح النظّـار تعـيني موضـع الغلـط مـن املغالطـة         ، دفع هذه النكتة  :  أي ]وحلّها[: قوله  )١(
  "ن"١٢

 العقـل األول    ككـون ،  فإنه جيوز أن يكون ممكناً بالذات وممتنعـاً بـالغري          ]إخل... أنا ال نسلّم  [: قوله  )٢(
  ١٢. وجود الواجب: أي، ممكن بالذات وممتنع بالغري، معدوماً عند الفالسفة

وإن عرض له االمتناع بالغري جلاز أن يكـون لـزوم احملـال ناشـياً مـن           :  أي ]إخل... وإالّ جلاز [: قوله  )٣(
  ١٢. االمتناع بالغري ال من امتناع نفس ذاته

  ١٢. ملوقوع عدم العا: أي] وقوعه[: قوله  )٤(
  ١٢.  العلّة التامة هي مجلة ما يتوقّف عليه وجود املعلول]علّته التامة[: قوله  )٥(
 ألنه يلزم أن يكون صدور املعلول عن العلّـة يف وقـت دون وقـت ترجيحـاً بـال                 ]وهو حمال [ :قولهو  )٦(

والعلّـة  ، الختيـار فيه حبث؛ ألنّ صانع العامل عنـدنا فاعـل بالقـدرة وا           : قلت". النرباس"هذا يف   ، مرجح
نعـم حيتمـل أن   ، املختارة جيوز ختلّف املعلول عنها؛ ألنّ إرادته تـرجح صـدوره تـارة وعدمـه تـارة         

لكنـه مـبين علـى إثبـات أنّ صـدور العـامل مـن الـصانع باالختيـار عنـد           ، يكون هذا إلزام على الفالسفة 
  ١٢. وإالّ فال ينطبق على مذهبهم، الفالسفة أيضاً

   األفعالهي مسئلة توليد،  بيان ملسئلة أخرى خمتلف فيها بيننا وبني املعتزلة]إخل... ا يوجدوم[: قوله  )٧(
      Å 
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ح لليص) ١(د بذلكقي) ضرب إنسان واالنكسار يف الزجاج عقيب كسر إنسان
كاملوت عقيب ) وما أشبهه (؟ صنع أم ال فيه هل للعبدأنه للخالف يف حمال

 اخلالق هو اهللا تعاىل أنّمن   مراِلم) هللا تعاىلا ذلك خملوق كلّ(القتل 
 أسندوا لَماواملعتزلة  ،ال واسطةب املمكنات مستندة إليه  كلّحده، وأنّو

ط إن كان الفعل صادراً عن الفاعل ال بتوس: اولابعض األفعال إىل غري اهللا ق
 فبطريق التوليد، ومعناه أن يوجب  وإالّ)٢(فعل آخر فهو بطريق املباشرة

د تولّيفتاح، فاألمل  كحركة اليد توجب حركة امل،الفعل لفاعله فعالً آخر
  وليسا خملوقني هللا تعاىل، وعندنا الكلّ، واالنكسار من الكسر،من الضرب

 )٤(ديواألوىل أن ال يق) ال صنع للعبد يف ختليقه( .)٣(خبلق اهللا تعاىل
                                                

 ¼املولدة½والثانية ،  لكوا صادرة من قدرة العبد وأثرها بالذات¼املباشرة½فاألوىل تسمى ، ألفعال أخر
  ."نظم الفرائد" ١٢. لتولّدها من املباشرة

وحيتمـل أن يكـون   ، ع أنّ حال التوليد يف أفعال مجيع احليوانات سواء     باإلنسان م :  أي ]بذلك[: قوله  )١(
واإلنكسار ، ؛ ليخرج األمل املرتب على ضرب غري خمتار¼إخل... قوله عقيب½: أي، إشارة إىل الظرف

فعلى هذا التقدير ، فإنّ مثل هذا الضرب واالنكسار خملوق اهللا تعاىل إمجاعاً، املرتب على سقوط حجر
  ١٢. واملراد به فعل خمتار سواء كان إنساناً أو غريه من احليوان، ان اتفاقيقيد اإلنس

والفرق بني التوليد واملباشرة أنّ ما كان العبد قادراً على عدم حـصوله فهـو              ] بطريق املباشرة [: قوله  )٢(
  "ن "١٢. وما مل يقدر على عدم حصوله بعد استعمال سببه فهو مولّد، مباشر

، أصل فعل العبد ِمما باشره وما تولّد منه كالمهـا خملوقـه تعـاىل          :  أي ] خبلق اهللا تعاىل   الكلّ  [: قوله  )٣(
وأما الثاين فال اختيار له أيضاً فيه؛ ألنه مضطر فيه بعد تقـدير  ، أما العبد فال حظّ له إالّ يف كسب الفعل  

  ".نظم "١٢. اختياره فعالً باشره ِمما يوجبه
   يكون املعىن أنّ العبد ليس خالقاًحىت، ال صنع للعبد فيه:  بل يقال]إخل...  يقيداألوىل أن ال[: قوله  )٤(

      Å 
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ا التخليق أصالً، أم) ١(دات ال صنع للعبد فيهونه متولّ ما يسم ألنّ؛بالتخليق
٢(ا االكتساب فالستحالة اكتساب ما ليس قائماًفالستحالته من العبد، وأم (

العبد من عدم حصوهلا خبالف أفعاله ) ٣(ن القدرة، وهلذا ال يتمكّمبحلّ
ةاالختياري. )٤()ت بأجلهواملقتول مي (أي:ر الوقت املقد)ملوته، ال كما ) ٥

  اهللالنا أنّ. )٧(قد قطع عليه األجل )٦( اهللا تعاىلزعم بعض املعتزلة من أنّ
                                                

 ينكـرون كونـه   إمنـا أما التقييد بالتخليق فيوهم أنّ األشـاعرة  . كما هو مذهب األشاعرة، له وال كاسباً 
  "ن "١٢. وهذا خالف احلق، ال كونه مكسوباً، خملوقاً للعبد

  ١٢. ال ختليقاً وال اكتساباً:  أي]هال صنع للعبد في[: قوله  )١(
والكاسر والضرب واالنكسار ال يقومان ،  إذ حملّ القدرة آالت الضارب]إخل... ما ليس قائماً[: قوله  )٢(

  ١٢. فال ميكن أن يكون للعبد صنع يف االكتساب، بل باملضروب واملكسور، ما
يد بعدم التمكّن من عدم حصوهلا عدمه قبل مباشرة  يرد عليه أنه إن أر]إخل... وهلذا ال يتمكّن[: قوله  )٣(

لكـن عـدم   ، وإن أريد عدمه بعد مباشـرة مـا يوجـب حـصوله فمـسلّم     ، ما يوجب حصوله فهو ممنوع  
أال يـرى أنّ فعـل العبـد ال ميكـن تركـه بعـد        ، التمكّن بعد مباشرة السبب ال ينايف كونه مكتسباً للعبـد         

فكذا يف املتولّـدات،    ، مع أنّ العبد خمتار فيه    ، دة والقدرة صرف اإلرا : مباشرة ما يوجب حصوله أعين    
فـاألمل املمتـد بالـضرب ال    ، بأنّ كالمـه يف املمتـدة زمانـاً   : و جياب عنه، وحاشيته" اخليايل"كذا يف  

  ١٢. والضرب املمتد تقدر على رفع امتداده بتركه، تقدر على رفع امتداده
 إذا حـان  ¼جاء أجلـه ½: قال على الوقت الذي حيد النتفاء الشيء يقال   وي،  األجل مدة الشيء   ]بأجله[: قوله  )٤(

  ١٢]. ٣٤: األعراف[﴾يستقِْدمونَ والَ ساعةً يستأِْخرونَ الَ أَجلُهم جاَء فَِإذَا﴿: يف التنـزيل العزيز، موته
 وأن ال ميوت من غري  ولو مل يقتل جلاز أن ميوت يف ذلك الوقت     ]إخل... الوقت املقدر : أي[: قوله  )٥(

  ."خيايل" ١٢. قطع بامتداد العمر وال باملوت بدل القتل
 بناء على ما سبق من مذهب املعتزلة مـن أنّ العبـد         ¼إنّ القاتل ½:  الظاهر أن يقال   ]أنّ اهللا تعاىل  [: قوله  )٦(

  ١٢. ¼لقاتلمن أنّ ا½: والصحيح أن يقال، هذا سهو النساخ": النرباس"ولذا قال صاحب ، خالق ألفعاله
  مل يوصله إليه، فإنه لو مل يقتل لعاش إىل أمد هو أجله الذي علم اهللا:  أي]قد قطع عليه األجل[: قوله  )٧(
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اء ﴿ أنهد، وبتعاىل قد حكم بآجال العباد على ما علم من غري تردِإذَا ج
ت واحتج .]٣٤: األعراف[﴾أَجلُهم الَ يستأِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ

 أنه، وب)٢(زيد يف العمري بعض الطاعات يف أنّ) ١(املعتزلة باألحاديث الواردة
لَتاً بأجله لو كان مياسام ٣( القاتلتحق (إذ ؛ وال عقاباً وال دية وال قصاصاًاًذم 

 اهللا تعاىل أنّ:  عن األولواجلواب ،ليس موت املقتول خبلقه وال بكسبه
 أنهه علم  لو مل يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعني سنة، لكنأنه) ٤(كان يعلم

                                                

وحاصـل النــزاع أنّ املـراد باألجـل       ، فهـم يقطعـون بامتـداد العمـر لـواله         ، تعاىل موته فيه لـوال القتـل      
فهل يتحقّق ذلك يف املقتول أم املعلـوم  ، خراملضاف زمان يبطل فيه احلياة قطعاً من غري تقدم وال تأ         

 ١٢. كـذا يف شـرح املقاصـد   ، يف حقّه أنه إن قتل مات وإن مل يقتل فيتعـيش إىل وقـت هـو أجـل لـه                
  ."خيايل"

 ومنها أنه أخرج اإلمام الترمذي عن ثوبان بن مالـك رضـي اهللا تعـاىل    ]باألحاديث الواردة [: قوله  )١(
ال يرد القضاء إالّ الدعاء وال يزيـد يف العمـر   ½: ى اهللا تعاىل عليه وسلّمقال رسول اهللا صلّ  ، عنه قال 
١٢. ¼إالّ الرب  

  "ن "١٢.  فلو كان األجل قطعياً مل يكن للزياده معىن]يزيد يف العمر[: قوله  )٢(
 مل يكـن   أنـه إذا كـان أجلـه مقـدراً قطعيـاً          : حاصـله ،  استدالل بوجه عقلي   ]لَما استحق القاتل  [: قوله  )٣(

  ١٢. وقصاصه يف قتل العمد، فلم يغرم ديته يف قتل اخلطاء، القاتل ضيع له شيئاً من حياته
 وقد نقح هـذه املـسئلة حـق التنقـيح سـيدنا إمـام أهـل الـسنة                 ]إخل... إنّ اهللا تعاىل كان يعلم    [: قوله  )٤(

قـال رضـي اهللا   " ند املعتمـد املـست "يف ،  علينا مـن بركاتـه   اهللا أفاض،  الربيلوي أمحد رضا خان  الشيخ  
كـأن يقـال مللـك املـوت عليـه الـصالة       ، فمقيد صـراحة : األحكام التكوينية على وجهني½: تعاىل عنه 
وهـو  ، ومطلق نافذ يف علـم اهللا تعـاىل     ، اقبض روح فالن يف الوقت الفالينّ إالّ أن يدعو فالن         : والسالم

فيكون مربمـاً يف ظـن اخللـق لعـدم         ، شبيه باملربم وهو املعلّق ال  ، املربم حقيقة ومصروف بالدعاء مثالً    
وأمـا املـربم احلقيقـي فـال     ، فاملراد يف احلديث الـشريف هـو هـذا   ، اإلشارة إىل التقيد معلّقاً يف الواقع  

  ١٢. راد لقضائه
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ة بناء يفعلها فيكون عمره سبعني سنة، فنسبت هذه الزيادة إىل تلك الطاع
 أنّ: )١(وعن الثاين ،ا كانت تلك الزيادةم لوالها لَأنهعلى علم اهللا تعاىل 

، وكسبه املنهي) ٣(الرتكابه) ٢(يعلى القاتل تعبد وجوب العقاب والضمان
 القتل الفعل الذي خيلق اهللا تعاىل عقيبه املوت بطريق جري العادة، فإنّ

هللا ات خملوق املوت قائم بامليو(م يكن خلقاً،  القاتل كسباً، وإن لَهفعل
  املوت وجوديومبىن هذا على أنّ .ختليقاً وال اكتساباًفيه ، ال صنع للعبد )تعاىل

على ) ٤( واألكثرون،]٢: امللك[﴾والْحياةَ الْموت خلَق﴿: بدليل قوله تعاىل
 )٥(ال كما زعم الكعيب) واألجل واحد( .ره، ومعىن خلق املوت قد عدميأنه
 لو مل يقتل لعاش إىل أجله الذي هو أنهالقتل واملوت، و:  للمقتول أجلنيأنّ

 للحيوان أجالً طبعياً وهو وقت موته املوت، وال كما زعمت الفالسفة أنّ
حبسب اآلفات ) ٦(ةجالً اختراميأل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتني، ولّحبت

                                                

  ١٢.اجلواب عن االستدالل بالوجه العقلي:  أي]وعن الثاين[: قوله  )١(
ــه  )٢( ــدي[: قول ال: أي] تعب ــه تعــاىل  شــرعي ــدليل قول ــاس ب ــه للعقــل والقي ــسأَلُ الَ﴿:  مــدخل في ــا ي مع 

  ١٢]. ٢٣: األنبياء[﴾يفْعلُ
كأنه يشري إىل أنه ليس تعبدياً حمـضاً خارجـاً عـن مقتـضى العقـل وال عقليـا                 ] إخل... الرتكابه[: قوله  )٣(

  ١٢. حمضاً
املوت عدم احلياة عما من : فهم قالوا، ه وشارح"املواقف" منهم صاحب ]إخل... واألكثرون[: قوله  )٤(

وعلـى التفـسريين فالتقابـل بـني     ، عدم احليـاة عمـا اتـصف ـا     : واألظهر أن يقال  ، شانه أن يكون حيا   
  ١٢. احلياة واملوت تقابل العدم وامللكة

  ١٢. للسيد السند" يفاتالتعر"كذا يف ، ¼بغداد½ هو أبو القاسم حممد بن الكعيب كان من معتزلة ]الكعيب[: قوله  )٥(
  ١٢. قطعه: أي، خرم الشيء واخترمه: يقال، قاطعة للحياة:  أي]اخترامية[: قوله  )٦(
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  يسوقه اهللا تعاىل إىل احليواناِلم الرزق اسم  ألنّ؛)واحلرام رزق( .واألمراض
، وذلك قد يكون حالالً وقد يكون حراماً، وهذا أوىل من تفسريه )١(فيأكله

 أنهه عن معىن اإلضافة إىل اهللا تعاىل، مع ى به احليوان، خللومبا يتغذّ
روه م فس ألّ؛وعند املعتزلة احلرام ليس برزق ،يف مفهوم الرزق) ٢(معترب

ا ال مينع من االنتفاع به، وذلك ال ماملالك، وتارة ِب) ٣(تارة مبملوك يأكله
رزقاً، ) ٤(أكله الدوابتل أن ال يكون ما لكن يلزم على األو ،حالالًإالّ يكون 

 .أصالً )٥( من أكل احلرام طول عمره مل يرزقه اهللا تعاىلأنّ: وعلى الوجهني
                                                

شـرح  "يتناوله أو ينتفع به؛ ألنّ الـرزق ال خيـتص باألكـل، قـال الـسيد الـسند يف       :  أي ]فيأكله[: قوله  )١(
 ادعى من ختصيصه باحلالل؛ وذلـك   ابل هو نفي ِلم   ، كره حتديد للرزق  ليس ما ذ  : ما نصه " املواقف

      أو بغـريه ، ألنّ مذهب األشاعرة هو أنّ الرزق كلّ ما انتفع به حي مباحـاً كـان أو   ، سواء كان بالتغذي
  ١٢. حراماً

و ذالك ألنّ سبب النـزاع هو أنّ اهللا سـبحانه أضـاف الـرزق إىل نفـسه،             ] إخل... مع أنه معترب  [: قوله  )٢(
، فزعم املعتزلة أنّ احلرام لو كان رزقا لكان ِمما ساقه اهللا ]٥٨: الذاريات[﴾الرزاق هو اللَّه ِإنَّ﴿حنو 

ال يقـبح  : قلنـا . و هو قبـيح  ، والالزم باطل ألنه يلزم نسبة سوق احلرام إىل اهللا سبحانه         ، تعاىل إىل العبد  
  ن١٢. الفريقنيفظهر أنه لو مل ينسب الرزق إىل احلق سبحانه مل يكن نزاع بني، منه شيء

، اإلذن يف التـصرف الـشرعي  : مبعـىن ،  املراد باململوك اعول ملكـا   ]إخل... مبملوك يأكله [: قوله  )٣(
كما ، وهو معترب يف مفهوم الرزق عندهم أيضاً، وإالّ خلال تعريف الرزق عن معىن اإلضافة إىل اهللا تعاىل

  ."اخليايل" كذا يف ١٢. سيجئ يف الشرح
ا ال تصلح املالكية لشيء مع أنّ اهللا تعاىل قد  وذلك أل]إخل... ال يكون ما تأكله الدوابأن  [: قوله  )٤(

  ١٢. إىل غري ذلك من آيات الكرمية، ]٦: هود[﴾ِرزقُها اللَِّه علَى ِإالَّ اَألرِض ِفي دابٍة ِمن وما﴿" قال
، ا أنه خالف اإلمجاع قبل ظهور املعتزلةأحدمه:  وهو باطل من وجهني   ]مل يرزقه اهللا تعاىل   [: قوله  )٥(

  ١٢. ثانيهما أنه خالف نصوص القرآن واألحاديث
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معتربة يف معىن إىل اهللا تعاىل ) ٢( اإلضافةعلى أنّ) ١(ومبىن هذا االختالف
 والعقاب على  الذم العبد يستحق اهللا وحده، وأنّ ال رازق إالّأنهالرزق، و

أكل احلرام، وما يكون مستنداً إىل اهللا تعاىل ال يكون قبيحاً، ومرتكبه ال 
يستحقذلك لسوء مباشرة أسبابه باختيارهأنّ: )٣(واجلواب ، والعقاب الذم . 

ي ما حلصول التغذّ) الً كان أو حراماًرزق نفسه حال) ٤( يستويفوكلّ(
 ما  ألنّ؛) رزقهإنسان رزقه أو يأكل غريه) ٥(ر أن ال يأكلوال يتصو( .مجيعاً

تعاىل )٦(ره اهللاقد ا غذاء شخص جيب أن يأكله وميتنع أن يأكله غريه، وأم
                                                

  ١٢. احلرام رزق عندنا ال عند املعتزلة:  أي]هذا االختالف[: قوله  )١(
،  اهللا تعـاىل فقـط  األوىل أنّ الرزق مضاف إىل   ،  فهاهنا مقدمات ثالت   ]إخل... على أنّ اإلضافة  [ :قوله  )٢(

واملقـدمتان  ، الثالثة أنّ كلّ ما يضاف إىل اهللا سـبحانه فـال عـذاب عليـه    ، الثانية أنّ آكل احلرام معذّب 
ولذا خـصها  ، فأثبتها املعتزلة وأنكرها األشاعرة، والثالثة حملّ اخلالف ، األوليان اتفق عليهما الفريقان   

  "ن "١٢. باجلواب
،  هو ألنّ العبد كسبه؛ ألسباب ممنوعـة  إمناالذم والعقاب على احلرام     :  أي ]إخل... واجلواب[: قوله  )٣(

  ن١٢. وباجلملة السوق حسن واملسوق قبيح، وإن ساقه اهللا تعاىل، فهو من هذه احليثية قبيح
ورفعـه  ،  أخرج البيهقي وغريه من حديث ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنـه         ]إخل... كلّ يستويف [ :قوله  )٤(

 حـىت طنن أحد منكم رزقه فإنّ جربئيل ألقى يف روعـي أنّ أحـدا مـنكم لـن خيـرج مـن الـدنيا                ال يستب ½
  ١٢. ¼يستكمل رزقه فاتقوا اهللا أيها الناس وامجلوا يف الطلب

 الْحيـاةِ  ِفـي  مِعيـشتهم  بيـنهم  قَـسمنا ﴿:  ألنّ اهللا تعاىل قـد قـال      ]إخل... وال يتصور أن ال يأكل    [: قوله  )٥(
  ."نظم الفرائد" ١٢.  والقسمة تنايف الشركة،]٣٢: الزخرف[﴾دنياال

وخالفـه  ، فوقوعه على حـسبه ضـروري واجـب   ،  يف علمه وقسمته األزلية  ]إخل... ما قدره اهللا  [: قوله  )٦(
  ١٢. ممتنع ولو بالغري



 

 ) من يشاء ويهدي من يشاءواهللا تعاىل يضلّ( .)١(لك فال ميتنعمبعىن اِمل
ويف التقييد باملشيئة  ، اخلالق وحدهنه أل؛الضاللة واالهتداء) ٢( خلق:مبعىن

هإشارة إىل أننه أل؛ ليس املراد باهلداية بيان طريق احلقعام يف حق  
 إذ ال ؛ أو تسميته ضاال، وال اإلضالل عبارة عن وجدان العبد ضاال)٣(الكلّ
صلّى  اهلداية إىل النيب )٥(نعم قد تضاف . تعاىلتهلتعليق ذلك مبشيئ) ٤(معىن

سند إىل القرآن، وقد يسند  يب، كماي جمازاً بطريق التسباهللا عليه وسلّم
 املذكور يف ثُم .كما يسند إىل األصنام) ٦( إىل الشيطان جمازاًاإلضالل

 ¼فلم يهتد) ٧(هداه اهللا½:  ومثل، اهلداية عندنا خلق االهتداءكالم املشايخ أنّ
                                                

  ١٢. املالكفال ميتنع أن يأكله غري ، اململوك: الرزق مبعىن:  أي]إخل... فال ميتنع[: قوله  )١(
وظـاهره القـبح   ، وفيه دفع شبهة نسبة اإلضالل إليه تعـاىل      ،  عند األشاعرة  ]إخل... خلق: مبعىن[: قوله  )٢(

  ١٢. فدفعه بتفسري معناه
  ١٢. فال يكون التقييد باملشيئة مفيدا،  من الضالّني واملهتدين]يف حق الكلّ[: قوله  )٣(
ِسـيما علـى أصـل     ، ¼وجد اهللا من يشاء ضاالّ أو مسـاه ضـاالّ         ½: لقولنا:  أي ]إخل... إذ ال معىن  [: قوله  )٤(

نظـم  " ١٢. واحلسن والقبح عقليـان ، ال معىن لتعلّق مشيئة اهللا تعاىل به ، املعتزلة أنّ العبد مستقلّ بفعله    
  ."الفرائد

 خلـق  تقريره أنّ اهلداية لو كـان معناهـا  ،  إشارة إىل جواب سؤال مقدر    ]إخل... نعم قد تضاف  [: قوله  )٥(
االهتداء كما قلتم أيها األشاعرة مل يصح إسـنادها إىل الـنيب صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم؛ إذ ال خـالق           

وكذلك اإلضالل لو كان معناه خلـق الـضاللة مل يـصح إسـناده إىل     ، عندكم غري احلق سبحانه وتعاىل    
 تِليـت  وِإذَا﴿: كمـا يف قولـه تعـاىل   ، ةفأجابه بأنّ هذا اإلسناد من أقسام ااز بعالقة الـسببي    ، الشيطان
ِهملَيع هاتَآي مهتادا زان١٢]. ٢: األنفال[﴾ِإمي  

  ١٢. بعالقة أنه سبب للضالل بإيقاع الوسوسة] إىل الشيطان جمازاً[: قوله  )٦(
   خلق االهتداء ملة لوكانت مبعىنـتقريره أنّ اهلداي، ل مقدرـع دخـ دف]إخل... ومثل هداه اهللا[: قوله  )٧(

      Å 
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، وعند املعتزلة بيان طريق الصواب، دعوة إيل االهتداءجماز عن الداللة وال
 ]٥٦: القصص[﴾أَحببت من) ١(تهِدي الَ ِإنك﴿: وهو باطل لقوله تعاىل

ودعاهم إىل ) ٢(ن الطريق بيأنه مع ،¼اللهم اهد قومي½: ولقوله عليه السالم
صلة إىل الداللة املو : اهلداية عند املعتزلةأنّ) ٣(واملشهور ،االهتداء

 الداللة على طريق يوصل إىل املطلوب، سواء حصل :املطلوب، وعندنا
وما هو األصلح للعبد فليس ذلك ( .الوصول واالهتداء أو مل حيصل

ب يف الدنيا الفقري املعذّ) ٥(ا خلق الكافرم لَوإالّ )على اهللا تعاىل) ٤(بواجب
                                                

وقولـه  ، كمـا يف هـذا القـول   ، مع أنه قـد يتخلّـف عنـها      ، بل وجب تركه عليها   ، يتخلّف االهتداء عنها  
فأجـاب بـأنّ هـذا أيـضاً        ، ]١٧: فـصلت [﴾الْهـدى  علَى الْعمى فَاستحبوا فَهديناهم ثَمود وأَما﴿: تعاىل
  ١٢. الدعوة واإلرشادواملراد يؤ أسباب االهتداء من ، جماز

 فلو كان معىن اهلداية بيان طريق الصواب مل يصح نفيها عن النيب صـلّى          ]إخل... إنك ال دي  [: قوله  )١(
  ١٢. اهللا تعاىل عليه وسلّم؛ ألنه صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم قد بين طريق الصواب

 الطريق مل يكن للدعاء معىن؛ ألنّ الدعاء لطلب  فلو كان اهلداية مبعىن بيان   ]إخل... بين الطريق [: قوله  )٢(
  ١٢. فال حاجة إىل الطلب، وهاهنا قد حصل املطلوب، ما مل حيصل

 وميكـن التوفيـق بينـهما علـى مـا قـال             ،¼ثُـم املـذكور   ½:  عطف على قوله   ]إخل... واملشهور[: قوله  )٣(
، ادة يف أغلـب اسـتعماالت الـشارع   بـأنّ مـراد املـشايخ بيـان احلقيقـة الـشرعية املـر       : العالّمة اخليايل 

  ١٢. واملشهور بني القوم هو معناه اللغوي أو العريف، فال منافاة
ومـا  ، وأمثاله] ١٢: األنعام[﴾الرحمةَ نفِْسِه علَى كَتب﴿:  وأما قوله تعاىل  ]فليس ذلك بواجب  [: قوله  )٤(

.  مـن التفـضل منـه تعـاىل علـى عبـاده      فهو جتـوز عـن غايـة   ،  وأمثاله¼حق على اهللا½ورد يف األحاديث   
  ١٢". نظم"

وإن خلقه أماته أو سلب عقله قبـل أن       ،  إذ األصلح له عدم خلقه     ]إخل... وإالّ لَما خلق الكافر   [: قوله  )٥(
  ١٢. يكون مكلّفا
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اق شكر يف اهلداية  واستحق،على العباد) ١(اننتما كان له لَماواآلخرة، و
  على النيبه كان امتنانلَماوإفاضة أنواع اخلريات لكوا أداء للواجب، و
 منهما  إذ فعل بكلّ؛ تعاىلعليه السالم فوق امتنانه على أيب جهل لعنه اهللا

 كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف لَماغاية مقدوره من األصلح له، و
ألنّ؛ء معىناء والبسط يف اخلصب والرخاالضر كلّ ما مل يفعله يف حق  

 بقي يف قدرة اهللا لَماتركها، وتعاىل  جيب على اهللا ،واحد فهو مفسدة له
 ولعمري إنّ ، إذ قد أتى بالواجب؛بالنسبة إىل مصاحل العباد شيء) ٢(تعاىل

 وجوب األصلح، بل أكثر أصول املعتزلة أظهر :مفاسد هذا األصل، أعين
ن أن حيصى، وذلك لقصور نظرهم يف املعارف من أن خيفى وأكثر م

ياس الغائب على الشاهد يف طباعهمة ورسوخ قاإلهلي، يف ) ٣(ثهموغاية تشب
 ما يكون حق) ٤( منعنّأ: وجوابه ،وسفهاً ترك األصلح يكون خبالً ذلك أنّ

                                                

  ١٢.  كما ال منة لزيد علي عمرو إذا قضى دينه الواجب]إخل... لَما كان له امتنان[: قوله  )١(
ال يقـدر احلـق سـبحانه أن يفعـل بأحـد مـن العبـاد        :  أي]إخل... ولَما بقي يف قدرة اهللا تعـاىل  [: قوله  )٢(

خرياً؛ إذ قد اتى جبميع ما كان واجباً عليه من مصاحلهم؛ ألنه لو كان شيء منها باقيـاً يف قدرتـه ومل           
  "ن. "فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية وهو حمال، يفعله كان تركاً للواجب

 يف اللغة هو التمسك واإللتصاق بشيء حبيـث ال       ¼التشبث½و، أقوى دليلهم :  أي ]غاية تشبثهم [: قوله  )٣(
  ١٢. يفارقه

ال نسلّم أنّ ترك األصلح يكون خبالً أو سفهاً؛ ألنّ كلّ ما يفعله :  يعين]إخل... وجوابه أنّ منع[: قوله  )٤(
وإن مل يكـن أصـلح بالنـسبة إىل    ، اً عـن املـصلحة  الكرمي احلكيم العليم بعواقب األمور ال يكون خاليـ  

وأما األصلح بالنسبة إىل العبد فغري واجب عليـه؛ ألنـه حمـض حـق اهللا           ، فال يكون خبالً وسفهاً   ، العبد
  ١٢. وحاشيته" اخليايل" كذا يف ١٢. فيجوز أن يفعله وأن ال يفعله رعاية ملصلحة آخر، تعاىل
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 يكون ،ة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقبية القطعاملانع، وقد ثبت باألدلّ
 ؛ معىن وجوب الشيء على اهللا تعاىل ليت شعري ماثُم ،ةحمض عدل وحكم

، وال لزوم )٢( والعقاب، وهو ظاهرالذم) ١(إذ ليس معناه استحقاق تاركه
ن من الترك، بناء على استلزامه حماالً من سفه صدوره عنه حبيث ال يتمكّ

لقاعدة االختيار وميل ) ٣( رفضنه أل؛أو جهل أو عبث أو خبل أو حنو ذلك
ولبعض عصاة ) ٥(للكافرين ) ٤(وعذاب القرب( . الفلسفة الظاهرة العوارإىل

                                                

وإالّ فعقلـي،  ،  فإن علم هـذا االسـتحقاق بالـشرع فـالوجوب شـرعي     ]إخل... استحقاق تاركه [: قوله  )١(
. فيكون وجوباً عقليا  ، وقال بعض املعتزلة بالوجوب عليه تعاىل مبعىن استحقاق تاركه الذم عند العقل           

  "خيايل"١٢
ه إليـه  فال يتوج، وله التصرف يف ملكه كيف شاء ،  ألنه تعاىل املالك على اإلطالق     ]وهو ظاهر [ :قوله  )٢(

  ١٢. بل هو احملمود يف كلّ أفعاله، الذم أصالً على فعل من األفعال
ال يصح محل الوجوب على هذا املعىن؛ ألنه ينايف كون صـانع العـامل     :  أي ]إخل... ألنه رفض [: قوله  )٣(

  ١٢. وهو القول باإلجياب، ومع ذلك ميل إىل الفلسفة اليت عيبها ظاهر، قادراً خمتاراً
 قد ورد فيه النصوص القرآنية وتظافرت عليـه األحاديـث الـصحاح أكثـر مـن أن                ]عذاب القرب [ :قوله  )٤(

واتفـق عليـه   ، حتصى حبيث يبلغ القدر املشترك منها حد التواتر وإن كان كلّ واحد منها خرب األحاد    
ء كان سوا، واملراد به عذاب يكون بعد املوت قبل يوم النشور ، السلف الصاحل قبل ظهور املخالفني    

 أضـيف إىل القـرب نظـراً    إمناو، امليت مدفوناً أو غريقاً أو حريقاً أو مأكوالً يف بطن حيوان أو غري ذلك         
  ١٢. إىل الغالب

 الصحيح أنّ عذام غري منقطع إىل يوم القيامة كما نطق به األحاديث وذكر النسفي      ]للكافرين[: قوله  )٥(
عذاب ليلة اجلمعة ويومها ومجيع شـهر رمـضان حبرمـة الـنيب        أنّ الكافر يرفع عنه ال    ": حبر الكالم "يف  

إذا كـان كـافراً   : نصه" خزانات الروايات"ويتأيد ِبما يف ". النرباس"هذا يف  ، صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم    
فعذابه يدوم إىل يوم القيامة ويرتفع عنه العذاب يوم اجلمعة وشهر رمـضان حبرمـة الـنيب عليـه الـصالة           

  ".اجلوهرة املنيفة "١٢ .والسالم



 

تعذيبه فال ) ٢( منهم من ال يريد اهللا تعاىل ألنّ؛ البعضخص) ١()املؤمنني
 وهذا .ا يعلمه اهللا تعاىل ويريدهم ِب)وتنعيم أهل الطاعة يف القرب(ب، يعذّ
 إثبات عذاب القرب دون ة الكتب من االقتصار على وقع يف عامِمما) ٣(أوىل
ة أهل القبور  النصوص الواردة فيه أكثر وعلى أن عامأنّ) ٤( بناء على،تنعيمه

ومها ملكان ) ٥()وسؤال منكر ونكري(ار وعصاة، فالتعذيب بالذكر أجدر، كفّ
                                                

إن كـان مطيعـاً ال يكـون لـه     ، املـؤمن علـى وجهـني   ": حبر الكـالم " قال يف    ]عصاة املؤمنني [: قوله  )١(
لكـن ينقطـع عنـه    ، وإن كان عاصياً يكون له عذاب القرب وضغطة القـرب ، عذاب القرب ويكون له ضغطة  

و إن مات يوم اجلمعـة أو ليلتـها   ،  يوم القيامةثُم ال يعود العذاب إىل، عذاب القرب يوم اجلمعة و ليلتها  
نقله يف ، ثُم ينقطع عنه العذاب وال يعود إىل يوم القيامة، و ضغطة القرب  ، يكون له العذاب ساعة واحدة    

ال خيفى أنّ ضغطة القرب للمؤمن على هيئة معانقة األم الشفيقة إذا قدم عليها : ، قلت" املنيفةةاجلوهر"
أنـه قـال لعائـشة    : ويدلّ عليه ما روي عن النيب صلّى اهللا تعاىل عليـه وسـلّم          ، العميقةولدها من السفرة    

إنّ ! يـا محـرياء  : ثُـم قـال  ، كيف حالك عند ضغطة القرب وسـؤال منكـر ونكـري     ½: رضي اهللا تعاىل عنها   
، ¼دتد للعني إذا رمـ ن كاإلمثوسؤال منكر ونكري للمؤم، ضغطة القرب للمؤمن كغمز األم ِرجل ولدها   

  ١٢. للمالّ علي القاري" شرح الفقه األكرب"كذا يف 
 كـاملتوىف يـوم اجلمعـة أو ليلتـها أو يف رمـضان وغريهـم ممـن        ]إخل... من ال يريد اهللا تعاىل  [: قوله  )٢(

  ١٢". املستند املعتمد"، وردت هلم األحاديث
وعلـى ذلـك االقتـصار علـى     ، والنصوص واردة مـا ،  ألنّ املختلف فيه كالمها    ]إخل... أوىل[: قوله  )٣(

، والتـنعم حـال األنبيـاء علـيهم الـسالم     ، أحد القـسمني يف موقـع البيـان قـد يـوهم نفـي القـسم اآلخـر             
  ١٢. والصاحلني فال ينبغي ترك ذكره

  ١٢.  دليل االقتصار على إثبات عذاب القرب]إخل... بناء على[: قوله  )٤(
مسيا به؛ ألنّ هلمـا  ، غري املعروف:  كالمها مبعىن¼النكري½ بفتح العني و¼املنكر½ ]منكر ونكري [: قوله  )٥(

لذان يأتيـان  ا: حسبنا اهللا ونعم الوكيل، وقيل   قط، و ، عليهما الصالة والسالم صورة مل يعهدها اإلنسان      
وقـال اإلمـام   ، "املـستند املعتمـد  "هـذا يف   ، الصلحاء أو من رحم اهللا من عباده يسميان مبشراً وبشرياً         
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يدخالن القرب فيسئالن العبد عن ربه، قال السيد أبو ه وعن دينه وعن نبي
عند البعض، ) ٢(عليهم السالمالً وكذا لألنبياء سؤا) ١( للصبيانإنّ: شجاع

أخرب  )٣(ا أمور ممكنة ألّ؛)ةبالدالئل السمعي( من هذه األمور كلّ) ثابت(
قال اهللا تعاىل ،ا الصادق على ما نطقت به النصوص :﴿ارونَ النضرعي 

 ﴾الْعذَاب أَشد ِفرعونَ َآلَ لُواأَدِخ الساعةُ تقُوم ويوم وعِشيا غُدوا) ٤(علَيها
، وقال ]٢٥: نوح[) ٥(﴾نارا فَأُدِخلُوا أُغِْرقُوا﴿:، وقال اهللا تعاىل]٤٦: غافر[

                                                

إذا جاء اإلنسان منكـر  : كان الشيخ تقي الدين بن أيب املنصور يقول     : ما نصه " اليواقيت"  الشعراينّ يف 
  ١٢. واهللا تعاىل أعلم، ونكري ال جييئان إالّ متشكّلني لكلّ إنسان بشاكلة عمله وعلمه واعتقاده

، طّلـع عليهـا  والـسؤال حلكمـة مل ي  ، صبيان املسلمني مغفور هلم قطعاً : قال بعضهم ] للصبيان[: قوله  )١(
وغريه حكم بذلك فيكونون    ، وتوقّف اإلمام األعظم رمحه اهللا يف سؤال أطفال الكفرة ودخوهلم اجلنة          

  .ملالّ علي القاري" شرح الفقه األكرب "١٢. خدم أهل السنة
نّ األصـح أ ": املعتقـد "ّ يف  فضل الرسول البـدايوين    قال العالّمة    ]وكذا لألنبياء عليهم السالم   [: قوله  )٢(

وقد ورد أنّ بعض صاحلي األمة كالشهيد واملرابط يوماً وليلـة يف سـبيل اهللا يـأمن           ، األنبياء ال يسألون  
يـسئلون  ": اليواقيـت "وقـال اإلمـام الـشعراينّ يف     . انتـهى ، فاألنبياء عليهم السالم أوىل بذلك    ، فتنة القرب 

وإالّ ،  عمـن أرسـل إلينـا امتحانـاً    كما نـسئل حنـن  ، عمن أرسل إليهم وهو جربئيل عليه السالم تكرمياً    
  ١٢. فاألنبياء معصومون ال حيزم الفزع األكرب فضالً عن األصغر

 قيد باإلمكان؛ ألنّ النقـل الـوارد يف املمتنعـات العقليـة جيـب               إمنا ]إخل... ألّا أمور ممكنة  [ :قوله  )٣(
لداللته على  ، ]٥: طه[﴾استوى الْعرِش علَى الرحمن﴿: فإنّ قوله تعاىل  ، تأويله؛ لتقدم العقل على النقل    

  "خيايل"١٢. اجللوس احملال على اهللا تعاىل جيب تأويله باالستيالء وحنوه
عرض األسارى علـى  ½:  عرضهم على النار إحراقهم ا من قوهلم]إخل... النار يعرضون عليها  [: قوله  )٤(

﴿النـار  :  علـى قولـه تعـاىل      ¼إخل...  الـساعة  ويـوم تقـوم   ½: وعطـف قولـه تعـاىل     ، قتلوا به :  أي ¼السيف
  ١٢. "اخليايل"دليل على أنّ عرض النار قبل يوم القيامة، كذا يف ] ٤٦: غافر[إخل... يعرضونَ علَيها﴾

   إدخالوهي تدلّ على أنّ،  وجه االستدالل أنّ الفاء للتعقيب من غري تراخ]ًأغرقوا فأدخلوا نارا[: قوله  )٥(
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ن البول فإنّعاستنـزهوا ½: مى اهللا عليه وسلّ صلّالنيبة عذاب القرب منه عام¼، 
 ]٢٧: إبراهيم[﴾الثَّاِبِت قَوِلِبالْ َآمنوا الَِّذين اللَّه يثَبت﴿:  تعاىلاهللاوقال 

؟ ك ومن نبي؟ وما دينك؟كمن رب: ، إذا قيل له)١(نـزلت يف عذاب القرب
، وقال  صلّى اهللا عليه وسلّمد ي حممي اهللا وديين اإلسالم ونبيرب: فيقول
، يقال )٣(أزرقان) ٢(ت أتاه ملكان أسودانقرب امليأإذا ½: السالم عليه

القرب ½: السالمعليه  إىل آخر احلديث، وقال ¼نكري: خرمنكر، واآل: ألحدمها
يف يثاألحاد، وباجلملة ¼ة أو حفرة من حفر النريانروضة من رياض اجلن 

إن مل يبلغ آحادها  وهذا املعىن ويف كثري من أحوال اآلخرة متواترة املعىن
ألنّ؛والروافض) ٤(وأنكر عذاب القرب بعض املعتزلة ، التواترحد ت  املي

                                                

فقـد ثبـت   ، ومعلوم أنّ عذاب القيامـة متـراخ عنـه زمانـاً طـويالً     ، إلغراق متحقّق بال مهلة   النار عقيب ا  
  . وحاشيته"اخليايل" كذا يف ١٢. وهو املراد بعذاب القرب، عذاب بعد املوت قبل عذاب القيامة

، زب أخرجه الشيخان والترمذي ولفظه من حديث الرباء بن عـا    ]إخل... نزلت يف عذاب القرب   [: قوله  )١(
: يف القرب إذا قيل له : قال، ]٢٧: إبراهيم[إخل... ﴾الثَّاِبِت ِبالْقَوِل َآمنوا الَِّذين اللَّه يثَبت﴿: رفعه يف قوله  

وأخرجـه أمحـد والبـزار يف       ، هـذا حـديث حـسن صـحيح       : من ربك؟ وما دينك؟ ومـن نبيـك؟ وقـال         
وابـن حبـان يف   ، ن أيب شـيبة يف مـصنفه     وابـ ، والبيهقي بسند صحيح من حـديث اخلـدري       ، مسنديهما
  ."نظم الفرائد"١٢. واحلاكم يف مستدركه من حديث أيب هريرة، صحيحه

  ".مرقاة "١٢.  منظرمها]أسودان[: قوله  )٢(
 يبعثهمـا اهللا علـى هـذه الـصفة ملـا يف الـسواد وزرقـة العـني مـن اهلـول                  إمنا، أعينهما] أزرقان[: قوله  )٣(

لى  الكفّار أشد  ليتحيـروا يف اجلـواب، و أمـا املؤمنـون فلـهم يف ذلـك              ويكون خوفها ع  ،  والوحشة
  ".مرقاة "١٢. ويأمنون جزاء خلوفهم منه يف الدنيا، فيثبتهم اهللا فال خيافون ابتالء

وأنكـر  ، وأكثر املتـأخرين منـهم  ،  وهم ضرار بن عمرو وبشر املريسي   ]إخل... بعض املعتزلة [: قوله  )٤(
إنمـا املنكـر مـا يـصدر عـن الكـافر عنـد        : قـالوا ، والبلخي تسمية امللكني منكراً ونكرياًاجلبائي وابنه  
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 جيوز أن خيلق أنه: واجلواب .وال إدراك، فتعذيبه حمال) ١(مجاد ال حياة له
مل أاهللا تعاىل يف مجيع األجزاء أو يف بعضها نوعاً من احلياة قدر ما يدرك 

 وال أن ،إىل بدنه) ٢(ة التنعيم، وهذا ال يستلزم إعادة الروحالعذاب أو لذّ
الغريق يف املاء  أنّحىتك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه، يتحر 

لع ب وإن مل نطّاملصلوب يف اهلواء يعذّ واملأكول يف بطون احليوانات و
ل يف عجائب ملكه وملكوته وغرائب قدرته وجربوته مل ومن تأم ،عليه

 كان أحوال القرب لَما أنهواعلم  ،أمثال ذلك فضالً عن االستحالة) ٣(يستبعد
                                                

الـدواينّ  "كـذا يف  ، وهو خالف ظـاهر احلـديث     ،  هو تقريع امللكني له    إمناوالنكري  ، تلجلجه إذا سئل  
  ١٢". على العقائد

سفـسطة، وأمـا تعـذيب    وال شـك أنـه      ،  جـوز بعـضهم تعـذيب غـري احلـي          ]مجاد ال حياة لـه    [: قوله  )١(
، كدودة يف اجلوف ويف خالل البـدن  ، املأكول خبلق نوع من احلياة يف بطن اآلكل فواضح اإلمكان         

  ."خيايل" ١٢. فإّا تتأملّ وتتلذّذ بال شعور منا
 الَ﴿:  هذا جواب إشكال أورده املعتزلة مستدلّني بقوله تعاىل      ]إخل... ال يستلزم إعادة الروح   [: قوله  )٢(

؛ إذ لو أعيد الروح يف القـرب يوجـب أن يـذوقوا         ]٥٦: الدخان[﴾اُألولَى الْموتةَ ِإالَّ الْموت ِفيها وقُونَيذُ
وأمـا إدراك  ،  هو احلياة الكاملةإمناموتاً ثانياً قبل البعث، وحاصل اجلواب أنّ املستلزم إلعادة الروح       

سواء كـان الـروح فـوق الـسماء الـسابعة أو      ، ناألمل واللذة فيمكن أن حيصل بأدىن تعلّق للروح بالبد      
  "ن "١٢. حمبوساً يف سجني

األصح واألسلم أن تـصدق بـأنّ احليـة مـثالً         :  قال اإلمام الغزايلّ قدس سره     ]إخل... مل يستبعد [: قوله  )٣(
فـإنّ هــذه العــني ال تــصلح ملــشاهدة تلــك األمــور  ، ولكنــا ال نــشاهد ذلــك، موجـودة تلــدغ امليــت 

أال ترى أنّ الصحابة كيـف كـانوا يؤمنـون    ، وكلّ ما يتعلّق باآلخرة فهو من عامل امللكوت ، يةامللكوت
ويؤمنون بأنه صلّى اهللا تعاىل عليه وسـلّم يـشاهده، فـإن كنـت ال     ، بنـزول جربئيل وما كانوا يشاهدون  
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 اشتغل ببيان حقّية ثُم،  أفردها بالذكرخرةر الدنيا واآلوط بني أم هو متوسِمما
ا أمور ممكنة أخرب أ ، ودليل الكلّاحلشر وتفاصيل ما يتعلّق بأمور اآلخرة

 ة كلّيح حبقّ فتكون ثابتة، وصرة ونطق ا الكتاب والسن،ا الصادق
 وهو أن يبعث اهللا )والبعث( :كيداً واعتناًء بشأنه فقالاحتقيقاً وت) ١(منها
ويعيد األرواح إليها ) ٢(ة بأن جيمع أجزاءهم األصلي،اىل املوتى من القبورتع
)لقوله تعاىل )٣()حق :﴿ثُم كُمِإن موِة يامثُونَ الِْقيعبوقوله ]١٦: املؤمنون[﴾ت ،

 إىل غري ذلك من ]٧٩: يس[﴾مرة أَولَ أَنشأَها الَِّذي يحِييها قُلْ﴿: تعاىل
                                                

اهد الـنيب  وإن آمنـت بـه وجـوزت أن يـش    ، تؤمن ذا فتصحيح اإلميان باملالئكة والوحي أهـم عليـك   
دواين علـى    "١٢. فكيـف ال جتـوز هـذا يف امليـت    ، صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم ما ال يـشاهده األمـة       

  ".العقائد
صرح املصنف حبقّية كلّ من البعـث والـوزن و العتـاب وغـريه            :  أي ]إخل... حبقّية كلّ منها  [: قوله  )١(

  ١٢. ¼ والكتاب واحلوض واجلنة والنار حقالبعث والوزن½: مع أنه كان يكفيه أن يقول، عليحدة
هـي األجـزاء الـيت    : واختلف فيها فقيل،  وهي الباقية من أول العمر إىل آخره  ]أجزائهم األصلية [: قوله  )٢(

و يف  ، التراب الـذي يعجنـه امللـك بـاملين        : وقيل، هي املتكونة من املين   : وقيل، تعلّق ا الروح أوالً   
هـي الـيت كانـت موجـودة يف     : وقيـل ، ¼إالّ و قـد ذر عليـه مـن تـراب حفرتـه      ما من مولـود     ½احلديث  

وهو الظـاهر مـن كـالم الـشارح،     ، ويقابلها األجزاء الفضلية احلاصلة بالغذاء  ، الشخص قبل أن يغتذي   
  ١٢". النرباس"كذا يف 

ص وشـهد بـه نـصو   ،  قد أمجع أهل امللل والشرائع عن آخرهم على جوازه ووقوعـه      ]حق[: قوله  )٣(
وهو ، و تواتر ذلك عن األنبياء عليهم السالم   ، القرآن يف املواضع املتعددة حبيث ال تقبل التأويل       

، ولذا قرن اإلميان به باإلميان باهللا تعاىل ورسـوله صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم        ، أصل أصول امللّة  
  ١٢. ويكفر من أنكره
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وأنكره الفالسفة بناء على امتناع  .قاطعة الناطقة حبشر األجسادالنصوص ال
) ٣( غري مضر، بهعليه يعتد) ٢( ال دليل هلمأنهبعينه، وهو مع ) ١(إعادة املعدوم

ة لإلنسان ويعيد  اهللا تعاىل جيمع األجزاء األصلي مرادنا أنّ ألنّ؛باملقصود
ي ذلك إعادة املعدوم بعينه أروحه إليه، سواء مس٤(و مل يسم(، ذاو)٥ (

ه لو أكل إنسان إنساناً حبيث صار جزء منه، فتلك إن: سقط ما قالواي
يكون اآلخر ، أو يف أحدمها فال)٦(ا أن تعاد فيهما وهو حمالاألجزاء إم 

                                                

وإذا ،  املعـدوم شـيء    لكـن عنـدهم   ، ايخ املعتزلة وعند مش   هي جائزة عندنا        ]إعادة املعدوم [: قوله  )١(
، وعندنا ينتفي بالكلّية مع إمكـان اإلعـادة  ، فأمكن لذلك أن يعاد   ، عدم املوجود بقي ذاته املخصوصة    

وبعـض الكراميــة وأيب احلـسن البــصري   ، خالفـاً للفالســفة والتناسـخية املنكــرين للمعـاد اجلــسماين   
 هؤالء وإن كـانوا معتـرفني باملعـاد اجلـسماين ينكـرون إعـادة       فإنّ، وحممود اخلوارزمي من املعتزلة  

  ."شرح مواقف" ١٢. إعادة األجسام هي مجع أجزائها املتفرقّة: ويقولون، املعدوم
 "شـرح املواقـف  "كما يف املطوالت مـن   ،  بل كلّ دليل هلم على االمتناع باطل       ]ال دليل هلم  [: قوله  )٢(

  ١٢. وغريه
قـال  ،  يضرنا امتناع إعـادة املعـدوم    حىت،  ندعي اإلجياد بعد اإلعدام     ألنا ال  ]إخل... غري مضر [: قوله  )٣(

 هاِلـك  شـيءٍ  كُلُّ﴿: ذهب البعض إىل إعادة األجزاء األصلية بعد إعدامها؛ لقوله تعاىل : العالّمة اخليايل 
واملطلـوب  ، نه م بأنّ هالك الشيء خروجه عن صفاته املطلوبة      :  وأجيب ،]٨٨: القصص[﴾وجهه ِإالَّ

، مام بعضها إىل بعض؛ ليحصل اجلسم املطلـوب باملركّبـات خواصـها وآثارهـا       باجلواهر الفردة انض  
  ١٢. فالتفريق إهالك للكلّ

  ١٢. ليس هذا اجلمع واإلعادة من قبيل إعادة املعدوم وإن مسيتموه ا:  أي]أو مل يسم[: قوله  )٤(
  ١٢. املراد بالبعث هو مجع األجزاء األصلية مبا ذكرنا من أنّ:  أي]وذا[: قوله  )٥(
.  ألنّ اجلزء الواحد بعينه ال يكون يف آن واحد موجـوداً يف مكـانني بالبداهـة           ]وهو حمال [: قوله  )٦(

  "ن "١٢



 

ة الباقية من  املعاد إمنا هو األجزاء األصليألنّ) ١( وذلك؛معاداً جبميع أجزائه
يفجزاء املأكولة فضلة ل العمر إىل آخره، واألأوفإن  ،)٢(ة اآلكل ال أصلي
 ورد يف املل،  البدن الثاين ليس هو األو ألنّ؛)٣(هذا قول بالتناسخ: قيل

مثل أحد،  )٥( ضرسهمي اجلهن، وأنّ¼مرد) ٤(ة جردأهل اجلن½ احلديث من أنّ
: قلنا . وللتناسخ فيه قدم راسخما من مذهب إالّ: )٦(ومن هاهنا قال من قال

ة يلزم التناسخ لو مل يكن البدن الثاين خملوقاً من األجزاء األصلي) ٧(إمنا

                                                

  ١٢.سقوط ما قالوا : أي] و ذالك[: قوله  )١(
.  إن كانت أجزاء أصلية منها تعاد يف املاكولبل إمن،  اآلكل فال يلزم إعادا يف]ال أصلية[: قوله  )٢(

  "ن "١٢
 هو عبارة عن تعلّق الروح بالبدن بعد املفارقة من بدن آخر من غري ختلّل زمان بـني    ]بالتناسخ[: قوله  )٣(

وهـو باطـل بإمجـاع أهـل     ،  "التعريفـات "قاله السيد يف ، التعلّقني للتعشق  الذايت بني الروح  واجلسد 
  ١٢. يف كثري من الكتبكما صرح به ، السنة والفالسفة

 إذا طـر  ¼مـرد الغـالم  ½:  مجع أمرد يقـال ¼املرد½و،  مجع أجرد هو من ال شعر على بدنه    ]جرد[: قوله  )٤(
  ١٢. ¼جارية مرداء½: وال يقال، شاربه وبلغ خروج حليته ومل تبد

اخ ال بـضم   ذلـك باالنتفـ   : قيـل " اخليايل" بالكسر السن الطاحنة، يف      ¼الضرس½ ]إخل... ضرسه[: قوله  )٥(
ولـو  . انتـهى ، وفيه حبث؛ ألنّ العذاب للروح املتعلّـق بـه  ، زائد وإالّ لزم تعذيبه بال شركة يف املعصية       

  ١٢. سلّم أنّ األمل لألجزاء الزائدة فيجوز أن حيفظ اهللا تلك األجزاء الزائدة عن التعذيب
، رومي وحاشاه أن يرضى بالتناسخ    القائل هو العارف جالل الدين ال     :  قيل ]إخل... قال من قال  [: قوله  )٦(

. وال يكل حقيقـة األمـر إىل احلـق سـبحانه    ، ولكنه قال ذلك اعتراضاً على من يبحث عن هذه الدقائق      
  "ن "١٢

ا يلزم لو مل يكن البدن احملشور مؤلّفاً أنّ التناسخ إمن:  حاصل اجلواب ]إخل... اإمن: قلنا[: قوله  )٧(
    ة للبدن األوا إذا كان خملوقاً من أجزائه مل يكن فرق بني البدنني إالّ يف        ، لمن األجزاء األصليوأم
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إل، وللبدن األون مسد االسم، وال ي مثل ذلك تناسخاً كان نـزاعاً يف جمر
ة قائمة على دليل على استحالة إعادة الروح إىل مثل هذا البدن، بل األدلّ

 والْوزنُ﴿: لقوله تعاىل) ١()قوالوزن ح( . تناسخاً أم الته سواء مسييحقّ
دير اة مقا يعرف به كيفي عبارة عم¼امليزان½و ]٨: األعراف[﴾الْحق يومِئٍذ

  ألنّ؛)٣(ه املعتزلةتوأنكر ،تهعن إدراك كيفي) ٢(األعمال، والعقل قاصر
ا معلومة هللا  وألّ؛ وإن أمكن إعادا مل ميكن وزااألعمال أعراض،

 كتب األعمال أنّ½ :ورد يف احلديث  قد أنه: واجلواب .ا عبث فوز،تعاىل
                                                

وإن مسي مثل ذلك تناسخاً كـان جمـرد اصـطالح وال          ، وليس ذلك من التناسخ   ، اهليئة والتركيب 
  ١٢. نزاع فيه

امليـزان حـق للكفّـار    ": شـرح كتـاب الوصـية   " قـال املـالّ حـسني احلنفـي يف          ]والـوزن حـق   [ :قوله  )١(
وهو عبارة عما يعرف به مقادير األعمال و توزن به أعماهلم خرياً كان أو شرا، و عن ابن ، سلمنيوامل

تكتب احلسنات يف صحيفة و توضع يف كفّة والسيئات يف كفّـة      : عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أنه قال      
، ون شخـصه يـوزن عملـه د  : أي، يوزن العمـل مـن غـري رجـل    : وقال حممد بن علي الترمذي   ، أخرى

ثُم إنّ العمـل  ، فريى ذلك كالنور والشمس والقمر، وهذا للمسلم، وأما عمل الكافر فهو كظلمة الليل            
  ١٢. وإن كان عرضاً فاهللا سبحانه وتعاىل قادر على أن يصريه حبال ميكن أن يوضع ويرى

توضـع  ، ن وكفّتـان فهو ميزان له لـسا ،  ولكن قد كشف األحاديث عنها]إخل... والعقل قاصر [: قوله  )٢(
فإن ثقلت احلسنات جنى وإن خفّت هلـك، وعـن ابـن    ، احلسنات يف إحديهما والسيئات يف األخرى     

عمود امليزان مـسرية مخـسني ألـف سـنة وإحـدى كفّتيـه مـن نـور         : عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال 
  "ن "١٢. واألخرى من ظلمة

فمنهم من أحاله عقالً ومنـهم مـن جـوزه ومل         ، ى نفيه  قد أمجعوا عل   ]إخل... وأنكرته املعتزلة [: قوله  )٣(
وأريــد بــه رعايــة العــدل ، ومحلــوا مــا ورد يف النــصوص علــى التمثيــل للفهــم جتــوزاً، حيكــم بثبوتــه

  ".نظم "١٢. واإلنصاف



 

كون أفعال اهللا تعاىل ) ٢(وعلى تقدير تسليم،)١(فال إشكال ،¼هي اليت توزن
العنا على لع عليها، وعدم اطّ يف الوزن حكمة ال نطّ لعلّ،لة باألغراضمعلّ

يهم املثبت فيه طاعات العباد ومعاص) والكتاب( .احلكمة ال يوجب العبث
لقوله ) حق(وراء ظهورهم،  ار بشمائلهم ويؤتى للمؤمنني بأميام وللكفّ

، وقوله ]١٣: اإلسراء[﴾منشورا يلْقَاه ِكتابا الِْقيامِة يوم لَه ونخِرج﴿: تعاىل
 ِحسابا يحاسب فَسوف ِبيِميِنِه ِكتابه أُوِتي من فَأَما﴿: تعاىل
وسكت عن ذكر احلساب اكتفاء بالكتاب،  ،]٨-٧: االنشقاق[﴾يِسريا

أنهعماً منهم وأنكره املعتزلة ز٣( عبث، واجلواب ما مر(. )٤()والسؤال حق (

                                                

،  هـو ظهـور مقاديرهـا   إمنـا  خالصته أن يعرف اإلنسان أنّ املقصود بوزن األشياء  ]فال إشكال [: قوله  )١(
واألسطرالب ملعرفـة مقاديرحركـات   ، لك آالت خمتلفة كامليزان ملعرفة أثقال األمحال  وقد جعل لذ  

فكذلك هاهنا املقصود بـوزن األعمـال يف القيامـة هـو ظهـور مقاديرهـا لتقابـل                  ، الشمس والكواكب 
وحنن نرى يف الدنيا آالت وضعت لعرفـان مقـادير املعـاين يف           ، بأمثاهلا من اجلزاء ثواباً كان أو عقاباً      

كذلك ال يبعد أن جيعل اهللا تعاىل امليزان القسط ليـوم القيامـة آلـة حمـسوسة صـاحلة لـوزن              ، شياءألا
فيجازون مبقاديرهـا مـن     ، فيعرف ا مقادير احلسنات والسيئات ألصحاا     ، األعمال اليت هي أعراض   

  ".اليواقيت "١٢. غري عدوان
حاصل اجلواب أنا ال  ، ¼فوزا عبث ½: ملعتزلة جواب عما قالت ا    ]إخل... وعلى تقدير تسليم  [: قوله  )٢(

، وإن سلّم ما قلتم أيهـا املعتزلـة    ،  يصح احلكم بالعبث   حىت، نسلّم أنّ أفعال اهللا تعاىل معلّلة باألغراض      
  ١٢. وعدم اطّالعنا على احلكمة اليوجب العبث، فلعلّ يف الوزن حكمة ال نطّلع عليها

وعلى تقدير التسليم فلعلّ يف الكتـاب  ،  أفعال اهللا تعاىل معلّلة باألغراض  ال نسلّم أنّ  :  أي ]ما مر [: قوله  )٣(
  ١٢. حكمة مل نطّلع عليها

 الرسل عليهم حىت، سؤال عام يف حق كلّ اخللقهذا ال" اليواقيت واجلواهر" يف ]والسؤال حق[: قوله  )٤(
ولكـن  ، ]١٠٩: املائـدة [اآلية﴾أُِجبتم ماذَا قُولُفَي الرسلَ اللَّه يجمع يوم﴿: قال تعاىل ، الصالة والسالم 
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، ¼ويستره )٢(فيضع عليه كنفه ) ١(اهللا يدين املؤمنإنّ ½: لقوله عليه السالم
ى  حت،¼ أي رب!نعم½: ، فيقول¼أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا½: فيقول
قد هلك قالأنهره بذنوبه ورأى يف نفسه إذا قر  :½ها عليك يف الدنيا سترت

ار واملنافقون ا الكفّ، فيعطى كتاب حسناته، وأم¼وأنا أغفرها لك اليوم
م أال لعنة اهللا هؤالء الذين كذبوا على ر½: فينادى م على رؤس اخلالئق

) ٣(﴾الْكَوثَر أَعطَيناك ِإنا﴿: لقوله تعاىل) واحلوض حق( .¼على الظاملني

حوضي مسرية شهر وزواياه سواء، ماؤه ½: ، ولقوله عليه السالم]١: الكوثر[
وكيزانه أكثر من جنوم السماء، ) ٤(أبيض من اللنب ورحيه أطيب من املسك

                                                

فإنّ سؤاله للرسل يكـون علـى تقـدير الـنعم علـى طريـق       ، فرق عظيم بني سؤاله لألنبياء وسؤاله لغريهم  
  ١٢. وأما سؤاله لغريهم فيكون يف أمور قبيحة نسأل اهللا اللطف، املباسطة

ا ومنــزليا ال مكانيـا لتنــزهه سـبحانه وتعـاىل عـن       يقربـه قربـاً معنويـ     :  أي ]يـدين املـؤمن   [: قوله  )١(
  ١٢. املكان

من عادة الطـري سـتر      ، مستعار من كنف الطائر وهو جناحه     ، رمحته وستره وحفظه  :  أي ]كنفه[: قوله  )٢(
  ١٢".النرباس" كذا يفهم من ١٢. الفراخ باجلناح

فسره اجلمهـور حبوضـه أو ـره وال       ": كربشرح الفقه األ  " قال املالّ علي القاري يف       ]الكوثر[: قوله  )٣(
تنايف بينهما؛ ألنّ ره يف اجلنة وحوضه يف موقف القيامة على خالف يف أنه قبل الصراط أوبعده وهـو           

فـإنّ  ، ومها حوضان أحدمها قبل الصراط وقبل امليزان على األصح       : وقال القرطيب ، األقرب واألنسب 
، والثاين يف اجلنة وكالمها حوضان، وم قبل امليزان والصراطالناس خيرجون عطاشاً من قبورهم فري

  ١٢. انتهى
 وجيوز أن يكون له طعم لذيذ فيتلذّذ برحيه وطعمه عند الشرب الثـاين إن        ]أطيب من املسك  [: قوله  )٤(

  "خيايل" ١٢. وقع



 

#  

٢٤٨  

   

"  !  

) والصراط حق( .، واألحاديث فيه كثرية)١(¼من يشرب منها فال يظمأ أبداً
 من السيف، أحد و) ٣( أدق من الشعر،)٢(مجهن  منتوهو جسر ممدود على

ال نه أل؛)٤(وأنكره أكثر املعتزلة ،زل به أقدام أهل النارتة ويعربه أهل اجلن 
 اهللا تعاىل أنّ: واجلواب ،يه، وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمننيميكن العبور عل

 منهم نّإله على املؤمنني، حىت على أن ميكن من العبور عليه ويسه) ٥(قادر
املسرع  ومنهم كالريح اهلابة ومنهم كاجلواد ،من جيوزه كالربق اخلاطف

                                                

 ال يعـذّب بالظمـأ مـن    أو،  وجيوز أن ال يشربه إالّ من قدر له عدم دخول النـار         ]ًفال يظمأ أبدا  [: قوله  )١(
  "خيايل" ١٢. شربه وإن دخل النار

 ١٢.  أولـه يف املوقـف وآخـره يف املـرج الـذي علـى بـاب اجلنــة       ]إخل... علـى مـنت جهـنم   [: قولـه   )٢(
  "اليواقيت"

وورد أيضاً أنه يكون على بعـض أهـل   ، "صحيح مسلم " هكذا ورد يف     ]إخل... أدق من الشعر  [: قوله  )٣(
ويضرب الصراط بني ظهراين جهنم ½: ويف رواية، وعلى بعض مثل الوادي الواسع، شعرالنار أدق من ال

اللّهم سـلّم  ½: وكالم الرسل يومئذ، وال يتكلّم يومئذ إالّ الرسل، وأكون أول من جيوز من الرسل بأمته   
، مـاهلم خيطـف النـاس بأع  ، يف جهنم كالليب مثل شوك السعدان وال يعلم قدر عظمهـا إالّ اهللا   ، ¼سلّم

  ".شرح الفقه األكرب "١٢.  احلديث¼فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من خيردل ثُم ينجو
وذهب أبو اهلذيل ، فنفاه تارة وأثبته أخرى ،  وتردد قول اجلبائي فيه نفياً و إثباتاً       ]أكثر املعتزلة [: قوله  )٤(

  ."شرح املواقف" ١٢. وبشر بن املعتمر إىل جوازه دون احلكم بوقوعه
 فإنه ممكن فكمـا أنـه قـادر علـى أن يـسري الطـري يف اهلـواء قـادر علـى أن يـسري                      ]إخل... قادر[: قوله  )٥(

سئل عـن  ½: كما روى الشيخان عن أنس رفعه، بل يقدره على املشي يف اهلواء ، اإلنسان على الصراط  
. ¼يه يوم القيامـة أ ليس الذي أمشاه على الرجلني يف الدنيا قادراً على أن ميش          : قال، احلشر على وجهه  

  "نظم "١٢
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 اآليات  ألنّ؛)والنار حق) ١(ة حقواجلن( .ورد يف احلديث ِمماإىل غري ذلك 
 أشهر من أن ختفى أكثر من أن حتصىما إثبا يف واألحاديث الواردة

بأنّ) ٢(ك املنكرونمتست اا كعرض السمو عرضهة موصوفة بأنّ اجلن
عامل آخر يف  ويف عامل األفالك أو ،)٣(واألرض، وهذا يف عامل العناصر حمال

 على هذا مبين: قلنا . وهو باطلاميوااللت )٤(خارج عنه مستلزم جلواز اخلرق
ة والنار  اجلن:أي) ومها( .يف موضعه )٥(منا عليهأصلكم الفاسد، وقد تكلّ

                                                
، خلق اهللا اجلنة فـوق سـبع مسـوات ال يف الـسموات    ": حبرالكالم" قال يف    ]إخل... اجلنة حق [: قوله  )١(

 ِسـدرةِ  ِعنـد ﴿: قـال اهللا تعـاىل    ، بأّا يف السموات وهي ألف ألـف مـرة مثـل الـسموات            : يقال وكيف
وكذلك جهنم حتت األرض ، والسدرة فوق سبع مسوات، ]١٤: النحم[﴾الْمأْوى جنةُ ِعندها الْمنتهى

والسجني حتت األرض ، ]٧: املطففني[﴾ِسجٍني لَِفي الْفُجاِر ِكتاب ِإنَّ كَالَّ﴿: السابعة، قال اهللا تعاىل
ا بالوقف يف حقّهمـ  " شرح املقاصد "وقال املالّ علي القاري عن      ، "اجلوهرة املنيفة "كذا يف   ، السابعة

  ١٢. حيث اليعلمه إالّ اهللا
 ميكـن اجلمـع بـني اإلميـان مبـا      إذ، مطلقاً ال يتصور من املسلم     إنكارمها   ]إخل... املنكرون[: قوله  )٢(

وكـذا اعتقـاد امتنـاع اخلـرق     ، جاء به النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم وبـني إنكـار وجودمهـا مطلقـاً              
  ١٢. و مناٍف لإلسالمكإنكار احلشر اجلسماينّ الذي ه، وااللتيام

 ألنه قـول بالتناسـخ؛ ألنّ النفـوس تعلّقـت حينئـذ بأبـدان موجـودة يف العناصـر بعـد أن                  ]حمال[: قوله  )٣(
؛ وألنّ ما كـان عرضـه كعـرض الـسموات واألرض ال يـسعه               "شرح املواقف "قاله يف   ، فارقت أبداا 

  ١٢. عامل العناصر لضيقه
  ،واجلنة خارجة عنه،  ألنّ املكلّفني هم يف جوف فلك القمر]إخل... مستلزم جلواز اخلرق[: قوله  )٤(

فوصوهلم إليها مستلزم خلرق بعض األفـالك إن كانـت اجلنـة يف األفـالك وخلـرق مجيـع األفـالك إن           
  "ن "١٢. كانت خارجة عن األفالك

ت الفاسـدة  وقـد رد علـى مثـل هـذه املعتقـدا     ،  يف الكتـب املبـسوطة  ]إخل... قد تكلّمنا عليه [: قوله  )٥(
  ١٢.  الربيلوي قدس سره يف خمتلف رسائلهأمحد رضا خانسيدنا اإلمام 
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ا موزعم أكثر املعتزلة أ ،)١(كيدار وتتكري) موجودتان(اآلن ) خملوقتان(
ة، واآليات وحواء وإسكاما اجلن )٢(ولنا قصة آدم .إمنا ختلقان يوم اجلزاء

 أُِعدت﴿ و]١٣٣: آل عمران[﴾ِللْمتِقني أُِعدت﴿: الظاهرة يف إعدادمها مثل
إن ف ،يف العدول عن الظاهر) ٣( إذ ال ضرورة؛]٢٤: البقرة[ ﴾ِللْكَاِفِرين

 يِريدونَ الَ) ٤(ِللَِّذين نجعلُها اآلِخرةُ الدار ِتلْك﴿: عورض مبثل قوله تعاىل
حيتمل احلال : قلنا ،]٨٣: القصص[﴾فَسادا والَ اَألرِض ِفي علُوا

،) ٥(واالستمرار

                                                
؛ إذكوما خملوقتني يستلزم    ¼خملوقتان½:  تاكيد لقوله  ¼موجودتان½: قوله:  أي ]تكرير وتأكيد [: قوله  )١(

  ١٢. كوما موجودتني
  والقول بأنّ: قال العالّمة اخليايل، فصلو ا يثبت وجود النار؛ إذ ال قائل بال]إخل... قصة آدم[: قوله  )٢(

  .تلك اجلنة كانت بستاناً من بساتني الدنيا خمالف إلمجاع املسلمني
وهو أنه جيوز أن يكون التعبري عـن املـستقبل        ،  إشارة إىل جواب سؤال    ]إخل... إذ ال ضرورة  [: قوله  )٣(

  ١٢. نه ال ضرورة يف العدل عن الظاهربلفظ املاضي للتنبيه على حتقّق وجودمها يوم اجلزاء، فأجابه بأ
 فيه أنه ال داللة فيه ملذهب املعتزلة، جلواز أن يكون جعالً مؤلّفـاً بـني         ]إخل... جنعلها للذين [: قوله  )٤(

، نعطيه إيـاه : أي، ¼جنعل هذا الثوب لزيد  ½ و ¼جنعل زيداً فاضالً  ½: كما يقال ، الشيء وصفاته املفارقة  
وقد يتوهم أنّ املتبادر منه متكينـهم  ، فاملعىن أنا نعطيها هلم، د والثوب اآلن  وال داللة فيه على عدم زي     

وفيـه أوالً أنـه غـري    ، ونفي الـالزم يف احلـال نفـي مللزومـه    ، وهذا الزم لوجود اجلنة ، من التمكّن فيها  
، ¼بنيها وخنلقهان½ ال ¼جنعلها½فإنّ املذكور ، ونعطيها يف اآلخرة، الزم؛ ألنّ معناه أّا هيئت هلم اآلن     

  ١٢. ¼النرباس½ وصاحب ¼النظم½هذا أصح األجوبة عن املعارضة ذكره صاحب 
واالسـتمرار  ،  فيه حبث؛ ألنّ احتمال احلال ال يساعدنا كما ال يـساعدهم    ]احلال واالستمرار [: قوله  )٥(

  "ن "١٢. ال ضرورة يف العدول عن الظاهر: جماز فللمخالف أن يقول

.........................................................
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 يصح معارضتكم به الستداللنا بلفظ حىتلو سلّم أنّ املضارع لالستقبال :  أي ]إخل.. .لو سلّم [: قوله  )١(

  ١٢. املاضي
وقصة آدم عليه ، كالمها ظين، االستدالل بلفظي املاضي واملضارع   :  أي ]إخل... تبقى ساملة [ :قوله  )٢(

  ١٢. وال يصح معارضة القطعي بالظين، السالم قطعية
  ١٢. "املواقف"كما يف ، املعتزلة وهذا الدليل أليب هاشم املعتزيل:  أي]خلإ... قالوا[: قوله  )٣(
] ٣٥: الرعـد [﴾داِئـم  أُكُلُهـا ﴿:  حاصله أنّ اهللا تعاىل قد قال يف وصف اجلنـة         ]إخل... لو كانتا [: قوله  )٤(

  هاِلك شيٍء كُلُّ﴿: فلوكانت اجلنة موجودة اآلن لزم أن يكون أكلها دائماً، والالزم باطل لقوله تعاىل
  ١٢. فامللزوم مثله، الندراج األكل يف الشيء الذي حكم عليه باهلالك] ٨٨: القصص[﴾وجهه ِإالَّ

 حاصل جواب الشارح أنّ املراد بالدوام الـدوام العـريفّ وهـو عـدم طريـان العـدم               ]إخل... قلنا[: قوله  )٥(
  ."حاشية السيالكويت" ١٢. طاعه حلظةوهذا ال ينايف طريان العدم عليه وانق، زماناً يعتد به

فعلم أنّ اآلية متروكة الظاهر وليس املـراد منـها   ،  ألنه إذا أكل فقد فين   ]إخل... ال ميكن دوام  [: قوله  )٦(
  ١٢. أن يدوم كلّ فرد من األكل بعينه

فإنّ املراد من  جواب ثاٍن حاصله أنّ دوام أكل اجلنة ال ينايف هالكه،       ]إخل... على أنّ اهلالك  [: قوله  )٧(
فيجـوز أن تفـسد صـورة األكـل     ، اهلالك اخلروج عن االنتفاع املقصود به وهو معىن حتليل التركيب         

بتفريق األجزاء دون إعدامها حبيث ال يصلح لألكل وال يفسد مادته فيكـون األكـل دائمـاً مـع هـالك                 
  ١٢. صورته يف آن

لو : )٣(قالوا ،ةعن املعارض) ٢(ة آدم عليه السالم تبقى ساملةفقص) ١(مولو سلّ  
 أُكُلُها﴿: ة، لقوله تعاىل جاز هالك أكل اجلنالَمموجودتني اآلن ) ٤(اكانت
اِئمٍء كُلُّ﴿:  لكن الالزم باطل لقوله تعاىل،]٣٥: الرعد[ ﴾ديش اِلكالَّإَِ ه 

ههجال ميكن أنهال خفاء يف : )٥(قلنا ، فكذا امللزوم]٨٨: القصص[ ﴾و 
 منه شيء جيء  إذا فينأنهد بالدوام ة بعينه، وإمنا املراأكل اجلن) ٦(دوام

.........................ال) ٧( اهلالك على أنّبدله، وهذا ال ينايف اهلالك حلظةب
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فيجوز أن  )١(ميستلزم الفناء، بل يكفي اخلروج عن االنتفاع به، ولو سلّ
 الوجود  ذاته، مبعىن أنّ ممكن فهو هالك يف حد كلّيكون املراد أنّ

وال ) ٣(باقيتان ال تفنيان()٢(نـزلة العدم مباإلمكاين بالنظر إىل الوجود الواجيب
، لقوله تعاىل يف )٤( دائمتان ال يطرأ عليهما عدم مستمر:أي)  أهلهمايفىن
الفريقنيحق  :﴿اِلِدينا خا ِفيهد٥٧: النساء[﴾أَب[. مامن ) ٥(ا ما قيلوأمأ 

 ِإالَّ هاِلك شيٍء كُلُّ﴿: لكان ولو حلظة حتقيقاً لقوله تعاىل
ههجذا املعىن]٨٨: القصص[﴾و أنهك قد عرفت ؛ ألن)٦( فال ينايف البقاء 

                                                

لو سلّم أنّ املراد من دوام األكل دوام صورته   : أي،  جواب ثالث على سبيل التنـزل     ]ولو سلّم : [قوله  )١(
فيجوز أن يكون املراد من هالك كلّ شيء يف اآلية أنه هالـك يف    ، حبيث ال خيرج عن االنتفاع به آناً      
فأكـل اجلنـة دائـم لكنـه يف حـد ذاتـه هالـك بـالنظر إىل وجـوده          ، حد ذاته لضعف الوجـود اإلمكـاينّ      

  ١٢. منافاة ذا املعىن بني الدوام واهلالككأنه معدوم فال ، اإلمكاين
  ا وإمن،إنّ املمكنات اعتبارية ال وجود هلا:  كما قالت الصوفية قدس اهللا أسرارهم]مبنـزلة العدم[: قوله  )٢(

  ١٢. كذا يستفاد من عامة الكتب، هي عكوس وظالل فهي هالكة يف نفس ذاا
 العرش والكرسي واللوح والقلـم  سبعة ال تفىن: ماعة نصرهم اهللا قال أهل السنة واجل   ]ال تفنيان [: قوله  )٣(

 السماواِت ِفي من فَفَِزع الصوِر ِفي ينفَخ ويوم﴿واجلنة والنار بأهلهما واألرواح، يدلّ عليه قوله تعاىل         
نمِض ِفي وِإالَّ اَألر ناَء مة والنار بأ، ]٨٧: النمل[﴾اللَّه شهلهما من مالئكة العذاب واحلوريعين اجلن  
  ١٢". اجلوهرة املنيفة"كذا يف ، "حبر الكالم"كما يف ، العني

عدم طريان العدم : أي،  هذا بناء على ما قدمه من أنّ املراد بالدوام الدوام العريف       ]عدم مستمر [: قوله  )٤(
  ١٢. وهذا ال ينايف اهلالك حلظة، زمانا يعتد به

  "ن "١٢. قائل بعض أهل السنة ال]ما قيل[: قوله  )٥(
  ١٢. عدم طريان العدم املستمر:  أي]ذا املعىن[: قوله  )٦(



 

إىل أما تفنيان ويفىن ) ١(ةوذهبت اجلهمي ،ال داللة يف اآلية على الفناء
ليس عليه شبهة وة واإلمجاع، أهلهما، وهو قول خمالف للكتاب والسن

ابن عمر ىا، فروقد اختلفت الروايات فيهو) ٢()والكبرية( .ةفضالً عن حج 
 وقذف بغري حق) ٤(وقتل النفس) ٣(الشرك باهللا: أا تسعة½ :رضي اهللا عنهما

وأكل مال اليتيم وعقوق ) ٦(والسحر) ٥(احملصنة والزنا والفرار عن الزحف
                                                

ال قدرة للعبد : قالوا، هم أصحاب جهم بن صفوان": التعريفات" قال السيد السند يف ]اجلهمية[: قوله  )١(
 ال  حىت، بعد دخول أهلهما  واجلنة والنار تفنيان    . بل هو مبنـزلة اجلمادات   ، أصالً ال مؤثّرة وال كاسبة    
  ١٢. يبقى موجود سوى اهللا

واملختار عندي ما ذكره احملدث عبد ،  قد وقع يف تعريفها اختالف كثري بني العلماء      ]الكبرية[: قوله  )٢(
گناہ کبيرہ آنکه در شرع بروے حدے تعيـين يافتـه، يـا   :فكتب ما نصه، "أشعة اللمعات "احلق الدهلوي يف    

  ہ، يا نهی ازاں بدليل قطعی ورود يافته، وموجب هتک حرمت دين گشته، وهرچه نه اينوعيدے واقع شد
  ١٢ ۔چني  بود صغيرہ است۔ ومراتب کبيرہ متفاوت است، بعض بزرگ تروشنيع تراز بعض

 أو يف استحقاق العبـادة، كمـا سـبق، وحيتمـل أن            هيةاعتقاد شريك يف األلو   :  أي ]الشرك باهللا [ :قوله  )٣(
   ١٢". املرقاة"واختاره املالّ علي القاري يف، لق الكفر به مطيراد

والقتـل  ، والقتل بغري حق ما وجب فيه القصاص أو الديـة ،  سواء قتل نفسه أو غريه ]قتل النفس [: قوله  )٤(
  ١٢. كذا يف بعض احلواشي،  سقط يف الدنيا لتعذّر الطلبإمنالنفسه يوجب القصاص و

مـن  ، ميـشون إلـيهم مبـشقّة    : أي،  اجلماعة الـيت يزحفـون إىل العـدو         وهو ]الفرار عن الزحف  [: قوله  )٥(
½ على إسته    ¼زحف الصيب يف        ، )مقعدته( إذا دب الـدهلوي ث عبـد احلـققـال الـشيخ احملقّـق احملـد
  بـرآں حـرام نيـست ہ است، و از زيادہشت دادن يك مسلمان از دو كافر كبيرپگريختن و ½":  أشعة اللمعات "

 و قـرار بـرد و   گر يختن يك مسلمان از دہ كافر حـرام بـود، وبعـد ازاں تخفـيف  واقـع شـدہ،   اسالم ابتدائ  ودر 
  ١٢ .¼يافت

 أنـه لـيس   ¼الـشرك ½ علـى  ¼الـسحر ½ظاهر عطف   ": املرقاة" قال املالّ علي القاري يف       ]السحر[: قوله  )٦(
خالفاً للغـزايلّ؛  ، وحيرم تعلّمهوحاصل مذهبنا أنّ فعله فسق ، وقد كثر اختالف العلماء يف ذلك   ، بكفر

      Å 
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أكل الربا½: )١(، وزاد أبو هريرة¼ني واإلحلاد يف احلرمالوالدين املسلم¼ ،
ما كان كلّ: وقيل .¼ وشرب اخلمرالسرقة½:  رضي اهللا عنهوزاد علي 

د عليه  ما توعكلّ: وقيل ، ذكر أو أكثر منهِممامفسدته مثل مفسدة شيء 
 العبد فهي كبرية، وكلّ) ٢( عليها معصية أصركلّ: وقيل ،رع خبصوصهاالش

 امسان أما احلقو: "الكفاية"وقال صاحب  ،ما استغفر عنها فهي صغرية
إىل ما فوقها فهي ت معصية إذا أضيفذاتيهما، فكلّال يعرفان ب) ٣(انإضافي 

 ؛برية، والكبرية املطلقة هي الكفرصغرية، وإن أضيفت إىل ما دوا فهي ك
 الكبرية اليت هي غري الكفر وباجلملة املراد هاهنا أنّ ،إذ ال ذنب أكرب منه

 نء التصديق الذي هو حقيقة اإلميا، لبقا)ال خترج العبد املؤمن من اإلميان(
                                                

ن اشـتمل علـى عبـادة خملـوق أو     ر يف فعلـه وتعلّمـه وتعليمـه إالّ أ   وال كفـ ، خلوف االفتتان واإلضـرار   
وأطلـق مالـك   ، أو اعتقاد أنّ له تأثرياً بذاته أو أنه مباح جبميع أنواعـه        ، كما يعظّم اهللا سبحانه   ، تعظيمه

  ١٢. فر وأنّ تعلّمه وتعليمه كفروأنّ السحر ك، ومجاعة أنّ الساحر كافر
 يكـون   حـىت ، ا ليـست ناطقـة باحلـصر       وال تعارض بني األحاديث فإـ      ]إخل... زاد أبو هريرة  : [قوله  )١(

الكـبرية ال  : األوىل أن يقـال : مـا نـصه  " املرقاة"قال املالّ علي القاري يف     ، املراد أنّ الكبائر هذه فقط    
  ١٢. والسالم فذلك بسبب الوحي أو اقتضاء املقاموما قاله عليه الصالة ، تنحصر يف عدد

واالستغفار جيعل الكبرية ،  مقصود القائل أنّ اإلصرار جيعل الصغريه كبرية       ]إخل... أصر عليها [ :قوله  )٢(
:  يرد ما قيلحىت، والصغرية هي االستغفارية فقط  ، وليس املعىن أنّ الكبرية هي اإلصرارية فقط      ، صغرية

  "ن "١٢. عصية اخلالية عن اإلصرار واالستغفار واسطة بني الصغرية والكبريةإنه يلزم أنّ امل
 عـنكُم  نكَفِّـر  عنـه  تنهونَ ما كَباِئر تجتِنبوا نْإِ﴿:  هذا خيالف ظاهر قوله تعاىل ]امسان إضافيان [: قوله  )٣(

ئَاِتكُميـ      ، ]٣١: النساء[﴾سه يدلّ على أنّ الكبـائر متميزة بالـذات عـن الـصغائر؛ إذ لـو كـان أمـرين       فإن
وليس ، إضافيني مل يتصور حينئذ اجتناب الكبائر إالّ بترك مجيع املنهيات سوى واحدة هي دون الكلّ      

  ١٢. قاله السيالكويت، "شرح املقاصد"كذا يف ، ذلك يف وسع البشر
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وال كافر، ) ١( مرتكب الكبرية ليس مبؤمنخالفاً للمعتزلة حيث زعموا أنّ
 األعمال عندهم جزء من وهذا هو املنـزلة بني املنـزلتني، بناء على أنّ

خالفاً ) يف الكفر( العبد املؤمن :أي) وال تدخله( .)٢(حقيقة اإلميان
، )٤(ة أيضاً كافر مرتكب الكبرية بل الصغري، فإم ذهبوا إىل أنّ)٣(للخوارج

 ما سيجيء من أنّ: لاألو: لنا وجوه ،الكفر و  ال واسطة بني اإلميانأنهو
حقيقة اإلميان هو التصديق القليبصاف به إالّ، فال خيرج املؤمن عن االت 

مبا ينافيه، وجمرة أو أنفة أو كسل د اإلقدام على الكبرية لغلبة شهوة أو محي
 العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة ال إذا اقترن به خوف) ٥(خصوصاً

                                                

وال حـصر  ،  مـن شـانه هـو مطلقـاً     فالكفر عندهم ليس عدماً لإلميان عما     ]إخل... ليس مبؤمن [: قوله  )١(
والكفـر  ،  اإلميان عندهم جمموع التصديق والطاعات املفترضـة وتـرك املعـصية        إمنافيهما للمكلّف و  

  ١٢". املواقف"كذا يفهم من ، عدم التصديق صراحة أو داللة
د الـشافعي  وأما عنـ ، من مطلقه الذي تدور عليه النجاة من خلود النار   :  أي ]من حقيقة اإلميان  [: قوله  )٢(

، فال جيب بنفيها نفي أصل اإلميان عنده، فرده التام : أي، بل من كامله  ، وغريه فليست جزء من نفسه    
  ١٢". النظم"كذا يف 

  ١٢.  هم فرقة خرجوا على أمري املؤمنني علي كرم اهللا تعاىل وجهه الكرمي]للخوارج[: قوله  )٣(
كمــا يف ، فرضــاً كانــت أو نفــالً، الطاعــات بأســرها فــإنّ اإلميــان عنــدهم هــو ]أيــضاً كــافر[: قولــه  )٤(

  ١٢. "املواقف"
  ال بأن الحظه ومل خيفه وال،  عرضه الذهول والغفلة وأما إذا مل يقترن به بأن]إخل... خصوصاً[: قوله  )٥(

  ."نظم الفرائد" ١٢. فه أو ينـزله عن كمال اإلميانعلكنه يض، فهو أيضاً الينايف التصديق، رجا العفو
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 كان كفراً لكونه) ٣(واالستخفاف )٢( إذا كان بطريق االستحالل!، نعم)١(ينافيه
 من املعاصي ما جعله الشارع أمارة يف أنّ) ٤(عالمة للتكذيب، وال نـزاع

 كسجود للصنم وإلقاء ،ةة الشرعي وعلم كونه كذلك باألدلّ،للتكذيب
) ٥( ثبتِمماظ بكلمات الكفر وحنو ذلك  والتلفّ،اذوراتاملصحف يف الق

  ................................................)٦(وذا ، كفرأنهة باألدلّ

                                                

 ألنّ اإلقدام ليس بإنكار الوعيد ِسيما اخلوف والرجاء والعزم على التوبة دالئـل علـى          ]ال ينافيه [: قوله  )١(
  ١٢. التصديق به

فإنّ الكبرية علـى هـذا الوجـه عالمـة     ، على وجه يفهم منه عده حالالً  :  أي ]بطريق االستحالل [: قوله  )٢(
خيايل" ١٢. لعدم التصديق القليب"  

 ألنّ من صدق بالشرع تكون يف قلبه ال حمالة هيبته  وعظمتـه حبيـث ال يـسعه          ]ستخفافواال: [قوله  )٣(
  ١٢. فاالستخفاف أمارة عدم التصديق به، استحقاره

لو كان اإلميان هو التـصديق لـزم أن   : تقريرها أن يقال،  إشارة إىل دفع شبهة ]إخل... وال نزاع [: قوله  )٤(
نرى أهل الشرع حيكمون بـالكفر بارتكـاب بعـض الكبـائر مـن      واحلال أنا ، يكون كلّ مصدق مؤمناً   

فدفعها بأنّ ارتكاب مثل هذه الكبـائر دليـل   ، سجود الصنم وشد الزنار وإلقاء املصحف يف القاذورات   
  ١٢. فلذلك حكم أهل الشرع بكفر مرتكبها، عدم التصديق

واالستخفاف ، صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّمكسب النيب ، من أمارات اإلنكار والتكذيب ]ِمما ثبت[ :قوله  )٥(
  ١٢. بشانه العياذ باهللا تعاىل

  ١٢. بأنّ بعض الكبائر جعلها الشارع عالمة للتكذيب:  أي]وذا[: قوله  )٦(
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التصديق واإلقرار ينبغي أن ال  اإلميان إذا كان عبارة عن إنّ: لاقيما )١(ينحلّ
يصري املقرق منه  وألفاظه ما مل يتحقّق كافراً بشيء من أفعال الكفر املصد

يات واألحاديث الناطقة بإطالق املؤمن على اآل: الثاين التكذيب أو الشك
 ِفي الِْقصاص) ٢(علَيكُم كُِتب َآمنوا الَِّذين أَيها يا﴿: تعاىل العاصي، كقوله

 اللَِّه ِإلَى توبوا َآمنوا الَِّذين أَيها يا﴿: ، وقوله تعاىل]١٧٨: البقرة[﴾الْقَتلَى
 الْمؤِمِنني ِمن) ٤(طَاِئفَتاِن وِإنْ﴿: ، وقوله تعاىل]٨: التحرمي[) ٣(﴾نصوحا توبةً

ة من عصر إمجاع األم: الثالث ، اآلية، وهي كثرية]٩: احلجرات[﴾اقْتتلُوا
من ) ٥( عليه السالم إىل يومنا هذا بالصالة على من مات من أهل القبلةالنيب

                                                
قـال  .  وجه احللّ أنا حكمنا بالكفر؛ ألنّ الشارع جعل تلك املعاصـي أمـارة للتكـذيب      ]ينحلّ[: قوله  )١(

نكفّر بكلّ فعل أمجع املسلمون على أنه ال يصدر إالّ من كـافر وإن كـان     ": الشفا"القاضي عياض يف    
  ١٢. كالسجود للصنم أو الشمس أو القمر أو النار، صاحبه مصرحاً باإلسالم

 وجه االستدالل أنّ القاتل الذي كتب عليه القصاص هو قاتل نفـس بغـري    ]إخل... كتب عليكم [ :قوله  )٢(
ن "١٢. ك خوطب باإلميانفيكون صاحب كبرية ومع ذل، حق"  

 يف اللغة الرجوع، ويف الشرع الندم على معصية مـن حيـث   ¼التوبة½، خالصة:  أي ]توبة نصوحاً [: قوله  )٣(
  ١٢.  وهو حمل االستدالل"املواقف"كذا يف ، مع عزم أن ال يعود إليها إذا قدر عليها، هي معصية

لقتال مع املؤمن ظلماً معصية ومع ذلك مسـي كـال          وجه االستدالل أنّ ا    ]إخل... وإن طائفتان [: قوله  )٤(
  ١٢. الفريقني مؤمناً

كحدوث العامل وحشر األجساد ،  هم الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين]أهل القبلة[: قوله  )٥(
فمن واظـب طـول عمـره علـى الطاعـات      ، وعلم اهللا بالكلّيات واجلزئيات وما أشبه ذلك من املسائل      

 مع اعتقاد قدم العامل أو نفي احلشر أو نفـي علمـه سـبحانه باجلزئيـات ال يكـون مـن أهـل           والعبادات
  ١٢". شرح الفقه األكرب"القبلة كذا يف 



 

#  

٢٥٨  

   

"  !  

فاق الكبائر بعد االت مع العلم بارتكام ،غري توبة والدعاء واالستغفار هلم
 أنّ: لاألو: ت املعتزلة بوجهنيواحتج ، ذلك ال جيوز لغري املؤمنعلى أنّ

األممؤمن وهو أنه اختلفوا يف ، مرتكب الكبرية فاسقفاقهم على أنّة بعد ات 
أو منافق وهو ،رجا أو كافر وهو قول اخلو،ة واجلماعةمذهب أهل السن 

ب) ٢(فأخذنا ،)١(قول احلسن البصريفق عليه وتركنا املختلف فيه، وقلنااملت :
 هذا إحداث للقول أنّ: واجلواب ،سق ليس مبؤمن وال كافر وال منافقهو فا

من عدم املنـزلة بني املنـزلتني، فيكون ) ٣( أمجع عليه السلفاملاملخالف 
                                                

املـشهور أنـه يريـد بـذلك النفـاق الـذي هـو         ": النـرباس " قـال يف     ]وهو قول احلسن البصري   [: قوله  )١(
فكيـف خيفـى عليـه النـصوص      ، فـسري واحلـديث   ستبعد ذلك؛ ألنه مـن أوعيـة الت       وأنا أ ، الكفر املبطن 

ونفـاق يف العمـل   ، وهو أشد أنواع الكفر  ، نفاق يف التصديق  : واحلق أنّ النفاق نوعان   . الناطقة خبالفه 
وليس هذا بكفـر وهـو مـراد احلـسن        ، وعدم توافق الظاهر والباطن يف خلوص العمل       وهو ترك الطاعة  

١٢. البصري  
فرجـع عمـرو إىل مذهبـه كمـا يف     ، ا ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد     هذ ]إخل... فأخذنا[: قوله  )٢(

وال خيفى أنّ إطالق الفاسق على مرتكب الكبرية مبعىن أنه خارج عن الطاعة ال مبعىن أنه      ، "املواقف"
واملعتزلة يطلقونه عليه مبعىن أنه خارج عن اإلميان وليس هذا من امع عليـه بـل هـو            ، ليس مبؤمن 

  ١٢. إلمجاعخرق ل
   الكبريةال إمجاع مع خمالفة احلسن البصري، فإنه قال مرتكب:  ال يقال]ا أمجع عليه السلفمل[: قوله  )٣(

ا أثبـت املنــزلة بـني الكفـر       إنّ احلـسن إمنـ    : لتني؛ ألنا نقـول   ويلزم منه إثبات منـزلة بني املنـز     ، منافق
فيكون ،  النفاق كفر مضمر داخل يف مطلق الكفر    فإنّ، ال بني مطلق الكفر واإلميان    ، ااهر واإلميان 

وال خيفى أنـه  . هذا، وحاشيته" اخليايل"كذا يف ، نفي املنـزلة بني الكفر املطلق واإلميان جممعاً عليه    
           منا مـن قـول        ، يلزم أن يكون مرتكب الكبرية كافراً على هذا التقدير عند احلسن البصريـا مـا قـدوأم

  .ه أن يكون مؤمناً عنده رضي اهللا تعاىل عنهفيلزم من" النرباس"صاحب 



 

 كَانَ كَمن مؤِمنا كَانَ أَفَمن﴿:  ليس مبؤمن لقوله تعاىلأنه: والثاين .باطالً
ال ½:  جعل املؤمن مقابالً للفاسق، وقوله عليه السالم]١٨: السجدة[﴾فَاِسقًا

ال إميان ملن ال ½: ، وقوله عليه الصالة والسالم¼ وهو مؤمنيزين الزاين
ة كانوا ال يقتلونه وال جيرون  األم من أنّتا تواترم ِل، وال كافٍر¼أمانة له

املراد أنّ: واجلواب ،قابر املسلمنينونه يف مين ويدفّعليه أحكام املرتد 
، واحلديث )١( الكفر من أعظم الفسوقبالفاسق يف اآلية هو الكافر، فإنّ

عن املعاصي بدليل اآليات واملبالغة يف الزجر ) ٢(وارد على سبيل التغليظ
 رضي عليه السالم أليب ذر  قالحىت الفاسق مؤمن، ة على أنّواألحاديث الدالّ

 .)٤(¼على رغم أنف أيب ذر )٣(وإن زىن وإن سرق½:  بالغ يف السؤاللَما اهللا عنه
                                                

  ١٢.  واملطلق ينصرف إىل الفرد الكامل]أعظم الفسوق[: قوله  )١(
أصـحابنا أولـوه بـأنّ املـراد     ":  املرقـاة " قال املالّ علي القاري يف ]إخل... على سبيل التغليظ [: قوله  )٢(

أو معناه الزجر و ، و املراد املؤمن املطيع هللاملؤمن الكامل يف إميانه أو ذو أمن من عذاب اهللا تعاىل أ   
إلنذار ملرتكب هذه الكبائر بسوء العاقبة؛ إذ مرتكبها ال يؤمن عليه أن يقع يف الكفـر الـذي      االوعيد أو   

  ١٢. هو ضد اإلميان
 أتيت الـنيب : قال½ أخرج الشيخان عن أيب ذر رضي اهللا تعاىل عنه           ]إخل... وإن زىن وإن سرق   [: قوله  )٣(

: ما من عبـد قـال  : فقال، ثُم أتيته وقد استيقظ   ، صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم وعليه ثوب أبيض وهو نائم         
وإن زىن وإن : قـال ، وإن زىن وإن سـرق : قلـت ،  ثُم مات علـى ذلـك إالّ دخـل اجلنـة       ¼ال اله إالّ اهللا   ½

وإن زىن : قال، سرقوإن زىن وإن : قلت، وإن زىن وإن سرق: قال، وإن زىن وإن سرق: قلت، سرق
١٢. ¼وإن سرق على رغم أنف أيب ذر  

أرغم اهللا ½: يقال، وهو التراب، ¼الرغام½ بفتح الغني وكسرها ماخوذ من ]على رغم أنف أيب ذر[: قوله  )٤(
على كراهة : وقيل، على ذلّ من أيب ذر لوقوعه خمالفاً ملا يريد: فمعناه، ألصقه بالرغام وأذلّه: أي، ¼أنفه

      Å 
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الفاسق كافر، كقوله ت اخلوارج بالنصوص الظاهرة يف أنّواحتج 
 ]٤٤: املائدة[﴾الْكَاِفرون هم فَأُولَِئك اللَّه أَنزلَ ِبما) ١(يحكُم لَم ومن﴿:تعاىل

، ]٥٥: النور[) ٢(﴾الْفَاِسقُونَ هم فَأُولَِئك كذَِل بعد كَفَر ومن﴿: وقوله تعاىل
  ويف أنّ¼داً فقد كفرمتعم) ٣(من ترك الصالة½: وكقوله عليه السالم

 كَذَّب من علَى الْعذَاب أَنَّ﴿:  بالكافر، كقوله تعاىلخمتص) ٤(العذاب
: الليل[﴾وتولَّى بكَذَّ الَِّذي اَألشقَى ِإالَّ هايصالَالَ﴿، ]٤٨: طه[ ﴾وتولَّى

                                                

واسـتعظامه ذلـك وتـصور أيب ذر    ،  قاله الستبعاده العفو عن الزاين السارق املنتهك للحرمة     إمناو، منه
  ١٢". شرح مسلم"قاله اإلمام النووي يف ، بصورة الكاره املانع لشدة نفرته من معصية اهللا وأهلها

واجلـواب أنّ  ، سـق عامـة يتنـاول الفا  " مـن " وجه االستدالل أنّ كلمـة    ]إخل... ومن مل حيكم  [: قوله  )١(
مل يصدق بـشيء ِممـا أنـزل اهللا    : أي، وال نزاع يف كفر من مل حيكم     ، بالشيء هو التصديق به    احلكم
  "خيايل" ١٢. تعاىل

فعلـم أن ال    ،  وجه االستدالل أنّ ضمري الفصل بني املبتدأ واخلـرب يفيـد القـصر             ]هم الفاسقون [: قوله  )٢(
هم الكاملون يف الفسق إالّ أنه ترك إظهار القيد وجعل مطلـق        واجلواب أنّ املراد    ، فاسق سوى الكافر  

وليس ، وإالّ لزم أن يكون الفسق مقصوراً على من كفر بعد اإلميان، الكفر مقصوراً عليهم ادعاء مبالغة
  ١٢. "حاشية السيالكويت"كذا يف ، كذلك فإنّ الفاسق يتناول من كفر بعد اإلميان وقبله إمجاعاً

ال ،  واجلواب أنه حممول على الترك مستحال أو على كفـران النعمـة            ]إخل... رك الصالة من ت [: قوله  )٣(
  ١٢. أو معناه قاربه الكفر ووجوه أخر أيضاً مذكورة يف املطوالت، ما يقابل اإلميان

فيفيـد حـصر   ،  وجه االستدالل أنّ تعريف املسند إليه حلصره على املسند ]إخل... أنّ العذاب [: قوله  )٤(
، وأجيب عنه بوجوه. وال شك أنّ الفاسق يعذّب؛ ملا ورد فيه الوعيد   ، ذاب يف املكذّب وهو كافر    الع

  ١٢. كذا يف احلواشي، منها أنّ الالم للعهد واملراد به العذاب املخلّد
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 علَى والسوَء) ١(الْيوم الِْخزي ِإنَّ﴿:  وقوله تعاىل]١٦-١٥
واجلواب ، إىل غري ذلك]٢٧: النحل[﴾الْكَاِفِرين :ّا متروكة الظاهر أ

  مرتكب الكبرية ليس بكافر واإلمجاع املنعقد علىللنصوص الناطقة على أنّ
خ) ٢(، واخلوارجذلك على ما مرا انعقد عليه اإلمجاع، فال اعتداد وارج عم

هم اختلفوا  لكن،بإمجاع املسلمني )٣() ال يغفر أن يشرك به تعاىلواهللا( .م
 إمنا و،)٥( جيوز عقالًأنهإىل  )٤(؟ فذهب بعضهم هل جيوز عقالً أم الأنهيف 

                                                
  تقرير االستدالل أنّ الفاسق يدخل النار وكلّ من يدخل النار فهـو خمـزي            ]إخل... إنّ اخلزي اليوم  [: قوله  )١(

فال يلزم احنـصار  ، املفرد احمللّى بالالم العموم له عندنا: وكلّ خمزي كافر لآلية الثانية، قلنا، لآلية األوىل 
فيلزم حينئذ احنصار أفـراده  ، املراد به على تقدير عمومه اخلزي الكامل: أو نقول ، اخلزي مطلقاً يف الكافر   

  ١٢. "شرح املواقف"السيد يف قاله ، ال احنصار أفراد اخلزي مطلقاً فيه، يف الكافر
 جـواب سـؤال يـورد هاهنـا وهـو أنـه كيـف ينعقـد اإلمجـاع مـع خمالفـة             ]إخل... واخلوارج[: قوله  )٢(

فإنه قد انعقد قبلهم وحيتمل أن يكون مـراد       ، اخلوارج، فأجابه بأنّ خمالفة اخلوارج ال تضر اإلمجاع       
فهم ليـسوا مـن أهـل       ، واخلوارج خارجون عنهم  ،  هو إمجاع أهل السنة    إمناكالم الشارح أنّ املعترب     

  ١٢.  يعتد محىتاإلمجاع 
واملراد من الشرك الكفر مطلقاً سواء كان نفاقـاً أو ارتـداداً أو        ،  مقتبس من اآلية   ]أن يشرك به  [: قوله  )٣(

ن الكفـر   عبـر عـ  إمناو، كاليهودية والنصرانية أو غريها من أنواع الكفر، تدينا ببعض األديان املنسوخة  
  ١٢. بالشرك؛ ألنّ كفار العرب كانوا مشركني، وهذا كلّه إذا مات من غري توبة

  ١٢. بعض أهل السنة:  أي]بعضهم[: قوله  )٤(
.  إذ العقل ال يستقلّ مبعرفة احلسن والقبح عندهم وال يقـبح مـن اهللا تعـاىل شـيء              ]جيوز عقالً : [قوله  )٥(

  "ن "١٢



 

 )٢( قضية احلكمة ألنّ؛عقالً )١( ميتنعأنهعلم عدمه بدليل السمع، وبعضهم إىل 

 يف اجلناية ال حيتمل اإلباحة) ٤(بني املسيء واحملسن والكفر اية) ٣(التفرقة
وأيضاً الكافر يعتقده  .ورفع احلرمة أصالً، فال حيتمل العفو ورفع الغرامة

وأيضاً هو  . فلم يكن العفو عنه حكمة، و مغفرةًاًاً وال يطلب له عفوحقّ
 ويغفر ما دون( .ف سائر الذنوبهذا خبالوفيوجب جزاء األبد، ) ٥(اعتقاد األبد

، )٦( خالفاً للمعتزلةمع التوبة أو بدوا) ذلك ملن يشاء من الصغائر والكبائر
  ............)٨(ة على ثبوته، واآلياتمالحظة لآلية الدالّ) ٧(ويف تقرير احلكم

                                                
 وهم املعتزلة بناء على أصلهم من القبح العقلي ووجوب رعاية مقتضى         ]بعضهم إىل أنه ميتنع   [: قوله  )١(

  ١٢. احلكمة وامتناع خالفه بالذات
ولو مل يعذّب الكـافر أو  ، مقتضى احلكمة اإلهلية هو الفرق بينهما :  أي ]إخل... قضية احلكمة [: قوله  )٢(

  "ن "١٢. مل يكن فرق بني الكافر واملؤمن، عذّب مدة ثُم أدخل اجلنة
 ويرد عليه أنـا ال نـسلّم أنّ مقتـضى احلكمـة التفرقـة بـني احملـسن واملـسيء           ]إخل... التفرقة[: قوله  )٣(

وإن سـلّمناه فيجـوز أن   ، جلواز أن يكون يف عدم التفرقة بينـهما حكمـة أخـرى خفيـة ال نطّلـع عليهـا          
  ١٢.  وحاشيته"خليايلا"كذا يف ، يكون التفرقة بينهما بوجه آخر مثل إثابة احملسن دون املسيء

 فيه أنا ال نـسلّم أنّ الكفرلكونـه ايـة يف اجلنايـة ال حيتمـل العفـو؛ ألنّ          ]إخل... والكفر اية [: قوله  )٤(
  ١٢. اية الكرم تقضي العفو عن اية اجلناية

ؤمن خبـالف املـ  ، وهـو يـود الـدوام عليـه لـو عـاش          ، اعتقاد مؤبـد يف قلبـه     :  أي ]اعتقاد األبد [: قوله  )٥(
  ١٢. بل يرجو أن يوفّق للتوبة عنها، نه ال يريد املداومة على املعصيةفإ، العاصي

  ١٢.  فإنهم زعموا أنه تعاىل ال يغفر الكبرية بال توبة]خالفاً للمعتزلة[: قوله  )٦(
يف تقرير حكم غفـران مـادون الكفـر ملـن يـشاء ـذه  العبـارة                :  أي ]إخل... يف تقرير احلكم  [ :قوله  )٧(

  ١٢. قتبسة من اآلية الكرمية إشارة إىل أنه ثبت بالقرآن احلكيمامل
  ،]٥٣: الزمر[﴾جِميعا الذُّنوب يغِفر اللَّه ِإنَّ اللَِّه رحمِة ِمن تقْنطُوا الَ﴿:  كقوله تعاىل]واآليات[: قوله  )٨(
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وا بالصغائر صواملعتزلة خيص ،يف هذا املعىن كثرية) ١(واألحاديث
األحاديث و )٢(اآليات: لاألو: كوا بوجهني، ومتسوبالكبائر املقرونة بالتوبة
  تدلّإمناا على تقدير عمومها أّ: )٣(واجلواب ،الواردة يف وعيد العصاة

ص يف العفو فيخص) ٤(على الوقوع دون الوجوب، وقد كثرت النصوص
 اخللف يف أنّ) ٥(وزعم بعضهم ،املذنب املغفور عن عمومات الوعيد

قون على خالفه، كيف وهو هللا تعاىل، واحملقّالوعيد كرم، فيجوز من ا
 ،]٢٩: ق[﴾لَدي الْقَولُ يبدلُ ما﴿: ، وقد قال اهللا تعاىل)٦(تبديل للقول

                                                

  ١٢. فهي شاملة للصغائر والكبائر مجيعاً سواء كانت مقترنة بالتوبة أم ال
من علم أينّ ذو قـدرة علـى مغفـرة الـذنوب غفـرت لـه وال       ½:  كقوله عليه السالم  ]واألحاديث[: قوله  )١(

  "ن "١٢". شرح السنة" رواه يف ¼بايل ما مل يشرك يب شيئاًأ
: النـساء [﴾ِفيهـا  اخاِلـد  جهـنم  فَجزاؤه متعمدا مؤِمنا يقْتلْ ومن﴿:  كقوله تعاىل  ]إخل... اآليات[: قوله  )٢(

  ١٢. ما حماالنوالكذب يف خربه وإ، خللف يف وعيده فلومل يعاقب على الكبرية وعفا لزم ا،]٩٣
 حاصله أنـا ال نـسلّم عمـوم اآليـات واألحاديـث الـواردة يف وعيـد العـصاة                    ]إخل... واجلواب[: قوله  )٣(

 إمنـا وإن سـلّمناه ف  ، فساق املؤمنني بل املراد بعض العصاة وهم الكفّار وبعض        ، للمسلمني والكافرين 
  ١٢. هي تدلّ على جمرد الوقوع ال الوجوب الذي كالمنا فيه

 نـصوص الوعيـد عامـة،     جواب آخر ما حمصله أنا لو سلّمنا أنّ        ]إخل... وقد كثرت النصوص  [ :قوله  )٤(
 العصاة وغفـرام   من النصوص قد ورد يف عفوافإنّ كثري، ا من العام الذي خص منه البعض     إ: فنقول
فال بد أن خيصص املذنب املغفور من عمومات الوعيد ليمكن اجلمع بـني النـصوص يف حـق             ، أيضاً
  ١٢. العمل

وهذا أيضاً جواب آخر حاصله أنّ الكذب القبـيح       ، بعض أهل السنة  :  أي ]إخل... زعم بعضهم [: قوله  )٥(
  ١٢.  والكرم وهو حممودهو اخللف يف الوعد ال يف الوعيد؛ ألنه ينبئ عن العفو

   مرادهملعلّ: قال العالّمة اخليايل،  بل هو كذب منتٍف يف حقّه تعاىل باإلمجاع]هو تبديل للقول[: قوله  )٦(
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 ال يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له على أنه املذنب إذا علم أنّ: الثاين
  أنّ:واجلواب ،إرسال الرسل) ١(الذنب وإغراء للغري عليه، وهذا ينايف حكمة

جمرعدم العقاب فضالً عن العلم، كيف د جواز العفو ال يوجب ظن 
ح جانب والعمومات الواردة يف الوعيد املقرونة بغاية من التهديد ترج

على ) ٣(وجيوز العقاب( .)٢( واحد، وكفى به زاجراًالوقوع بالنسبة إىل كلّ
  ...............................)٤(سواء اجتنب مرتكبها الكبرية أم ال) الصغرية

                                                

وإن مل يـصرح بـذلك خبـالف    ، أنّ الكرمي إذا أخرب بالوعيد فالالئق بشانه أن يبين إخباره على املشيئة      
مـا  :  قـدس سـره   أمحـد رضـا خـان     دد األعظـم اإلمـام      قال اـ  . انتهى، فال كذب وال تبديل   ، الوعد

وهـو  ،  به إالّ عدم إيقاع ما أوعد به لطفاً وكرمـاً   اوزين خللف الوعيد ما أرادوا     حمصله أنّ العلماء  
وأمـا اخللـف   ، عني العفو أو مساو له وهذا املعىن قد انعقد اإلمجاع على وقوعـه فـضالً عـن اجلـواز           

فـاخللف مبعـىن   ، بـل يقولـون بامتناعـه   ، ب اخلرب فهـم يتحاشـون عـن ذلـك       مبعىن تبديل القول وتكذي   
ن زعموا أنّ فاوزو، التبديل حمال باإلمجاع فإذن ال نزاع إالّ يف إطالق لفظ اخللف يف جنابه تعاىل     

واحملقّقـون رأوا أنّ لفـظ   ، فقالوا جبوازه، ا يدلّ على العفو والكرم وهو حممود     اخللف يف الوعيد إمن   
والتفصيل يف رسالته قدس سره . هذا، يوهم تبديل القول وهو حمال فتحاشوا عن ذلك ومنعوه      اخللف  

  ١٢". سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح"
  "ن "١٢.  ألنّ احلكمة يف إرساهلم الدعوة إىل الطاعة والزجر عن املعاصي]إخل... ينايف حكمة[: قوله  )١(
: أي، حـال أو متييـز   ¼ زاجـراً ½و، ¼كفـى ½الضمري اـرور فاعـل       الباء زائدة و   ]كفى به زاجراً  [: قوله  )٢(

فـإنّ العاقـل حيتـرز عـن الطريـق الـذي عليـه الـسباع وإن كانـت          ، كفى ترجح الوقوع زاجراً للمذنب 
  "ن"١٢. السالمة جائزة

وما ذكـره الـشارح   ، من غري قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل:  أي ]إخل... جيوز العقاب [: قوله  )٣(
  ."خيايل" ١٢. مع أنّ اخلصم ال ينكره فتأمل، من األدلّة فإلثبات اجلزء األول من الدعوى

لكن إذا ضم املكفّر من احلسنات إىل اجتنـاب الكبـائر تغفـر الـصغائر              ": النظم" قال يف    ]أم ال [: قوله  )٤(
 ما كَباِئر تجتِنبوا ِإنْ﴿: ، وقوله]١١٤ :هود[﴾السيئَاِت يذِْهبن الْحسناِت ِإنَّ﴿: وهو احمللّ لقوله تعاىل
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: النساء[﴾يشاُء ِلمن ذَِلك دونَ ما ويغِفر﴿: قوله تعاىل) ١(لدخوهلا حتت
: الكهف[﴾أَحصاها ِإالَّ كَِبريةً والَ صِغريةً يغاِدر الَ﴿: ، ولقوله تعاىل]٤٨
لسؤال واازاة إىل غري ذلك من اآليات ليكون ) ٢(إمنا واإلحصاء ،]٤٩

م جيز  إذا اجتنب الكبائر لَأنه ىلإ) ٣(وذهب بعض املعتزلة ،ثواألحادي
 لقيام ؛ ال جيوز أن يقعأنه بل مبعىن ،)٤( ميتنع عقالًهتعذيبه ال مبعىن أن

 تنهونَ ما كَباِئر تجتِنبوا ِإنْ﴿: قوله تعاىلك ال يقع، أنهة على ة السمعياألدلّ
هنع كَفِّرن كُمنع ئَاِتكُميالكبرية املطلقة ) ٥(أنّب: وأجيب ،]٣١: النساء[ ﴾س

                                                

كفّارات ورد فيها لفظ مـا اجتنبـت        ، اآلية واألحاديث ] ٣١: النساء[﴾سيئَاِتكُم عنكُم نكَفِّر عنه تنهونَ
  ١٢. الكبائر

ر والـشرك   وجه االستدالل أنّ اهللا تعاىل قد حصر مغفرة مـا دون الكفـ             ]إخل... لدخوهلا حتت [: قوله  )١(
فـال جيـب أن يكـون مرتكـب الـصغرية          ، من الذنوب على املشيئة أعم من أن تكـون صـغرية وكـبرية            

  ١٢. مغفوراً فيجوز العقاب
    يرد عليه أنّ اإلحصاء للمجازاة  يوجب لزوم العقاب فيبطل  الدعوى]إخل... إمناواإلحصاء [: قوله  )٢(

  ١٢.  للمجازاة إذا شاء اازاة يكونإمناوميكن أن جياب بأنّ اإلحصاء ، األوىل
 احتراز عما قال مجهـورهم مـن أنّ اهللا تعـاىل يعفـو عـن الـصغائر قبـل                   ]إخل... بعض املعتزلة [: قوله  )٣(

  ١٢". شرح املواقف"كذا يف ، وال جيوز العقاب عليها مطلقاً، التوبة
 السمع بـالعفو عنـها لكوـا    وورد،  ألنّ العقل جيوز العقاب عليها من حيث هي معصية ]عقال[: قوله  )٤(

  ".نظم "١٢. فلم خيرج عن حد حرمي رعاية احلكمة، صغرية غفرت بعوض االجتناب
،  حاصل اجلواب أنّ تكفري السيئات يف اآلية عند االجتناب مقيد باملشيئة       ]إخل... وأجيب بأنّ [: قوله  )٥(

فال يدلّ على قطع وقوع مغفـرة  ،  نشاءواملراد إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم إن  
 كان مقيداً باملشيئة؛ ألنّ املراد بالكبـائر أنـواع الكفـر أو أشخاصـها املتعلّقـة      إمناو، صغائر اتنب 

  الكامل فينصرف إليه عند اإلطالق فيكون ما عدا الكفر من الصغائر والكبائر  املخاطبني؛ ألنه  بأفراد
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بالنظر إىل أنواع الكفر، وإن كان ) ١( الكامل، ومجع االسمنه أل؛هي الكفر
 يف احلكم، أو إىل أفراده القائمة بأفراد املخاطبني على ما ة واحدة ملّالكلّ
قتضي انقسام اآلحاد باآلحاد،ي مقابلة اجلمع باجلمع د من قاعدة أنّمته 

هذا ) والعفو عن الكبرية( .¼م ولبسوا ثيامواد) ٢(ركب القوم½: كقولنا
 ترك املؤاخذة على الذنب يطلق  أعاده ليعلم أنّأنه  إالّ)٣(مذكور فيما سبق

إذا مل تكن : (ق بقولهه لفظ املغفرة، وليتعلّيعليه لفظ العفو كما يطلق عل
 ا فيه من التكذيب املنايف للتصديق،مِل) ، واالستحالل كفر)٤(عن استحالل

 أو على سلب ،على ختليد العصاة يف النار) ٦(ةل النصوص الدالّؤوت) ٥(وذا
                                                

  ١٢. الكويتقاله السي، داخالً يف السيئات
والكفر واحد فكيف يـصح  ، أنّ الكبائر يف اآلية مجع  :  جواب سؤال مقدر تقريره    ]مجع االسم [: قوله  )١(

وذا ، تفسريها به؟ حاصل اجلواب أنّ الكفر أنواع ككفر اهلنود وكفر اوس وكفر اليهود وغريها       
ككفـر أيب جهـل وكفـر    ، اد املخـاطبني االعتبار يكون الكفر كبائر أو أطلق باعتبار أفراده القائمة بأفر         

  ١٢. أيب هلب وكفر أمية
فمعىن اآلية إن جيتنب    ،  فإنّ معناه ركب كلّ واحد منهم دابته ولبس ثوبه         ]إخل... ركب القوم [ :قوله  )٢(

  ١٢. كلّ واحد منكم كفره نكفّر عنه سيئته
  ١٢]. ٤٨: النساء[﴾يشاُء منِل ذَِلك دونَ ما ويغِفر﴿: يف قوله:  أي]فيما سبق[: قوله  )٣(
جيوز العفو عن الكبـائر بـشرط أن يكـون ارتكاـا ال بطريـق      :  أي]إذا مل تكن عن استحالل   [: قوله  )٤(

  ١٢. استحالهلا واعتقاد جوازها
  ١٢. باالستحالل واعتقاد اجلواز:  أي]وذا[: قوله  )٥(
 خاِلــدا جهــنم فَجـزاؤه  متعمــدا مؤِمنـا  يقْتــلْ ومــن﴿:  كقولــه تعـاىل ]إخل... النــصوص الدالّـة [: قولـه   )٦(

 هـم  النـارِ  أَصـحاب  فَأُولَِئـك  خِطيئَتـه  ِبِه وأَحاطَت سيئَةً كَسب من﴿: وقوله تعاىل ] ٩٣: النساء[﴾ِفيها
  ١٢]. ٨١: البقرة[﴾خاِلدونَ ِفيها



 

 )٢() أهل الكبائرثابتة للرسل واألخيار يف حق) ١(والشفاعة( .اسم اإلميان عنهم
وهذا مبين على ما سبق من  .)٣(خالفاً للمعتزلة باملستفيض من األخبار،

 مل لَماوعندهم  ، أوىلرة بدون الشفاعة، فبالشفاعةجواز العفو واملغف
 ﴾والْمؤِمنات وِللْمؤِمِنني) ٥(ِلذَنِبك واستغِفر﴿: لنا قوله تعاىل .زجتمل ) ٤(جيز

، ]٤٩: املدثر[ ﴾الشاِفِعني شفَاعةُ تنفَعهم فَما﴿: تعاىل وقوله ،]١٩: حممد[
كان ا مل وإالّملةيف اجل) ٦( على ثبوت الشفاعة أسلوب هذا الكالم يدلّفإنّ

                                                

مذهب أهل السنة جـواز الـشفاعة     : اضي عياض رمحه اهللا تعاىل     قال الق  ]إخل... والشفاعة[: قوله  )١(
ٍذ﴿: عقال ووجوا مسعاً بصريح قوله تعاىل       ورِضـي  الرحمن لَه أَِذنَ من ِإالَّ الشفَاعةُ تنفَع الَ يومِئ

الً لَهيت بلغـت   وقـد جائـت اآلثـار الـ       ، خبرب الصادق صلّى اهللا تعاىل عليـه وسـلّم        ] ١٠٩: طه[﴾قَو
وأمجع السلف الصاحل ومن بعدهم ، مبجموعها التواتر بصحة الشفاعة يف اآلخرة ملذنيب املؤمنني       

ومنعت اخلوارج واملتعزلة منـها وتعلّقـوا مبذاهبـهم يف ختليـد ملـذنبني يف               ، من أهل السنة عليها   
  ١٢. قاله النووي، النار

  ١٢. والشرك؛ إذ الكافرون ال تنفعهم شفاعة الشافعني واملراد ا هنا ما عدا الكفر ]الكبائر[: قوله  )٢(
ولكنهم يوافقوننـا  ،  هم ينكرون الشفاعة ألهل الكبائر يف إسقاط العقاب عنهم      ]خالفاً للمعتزلة [: قوله  )٣(

 هي إمناقالت املعتزلة :  ما نصه"املواقف"قال يف ، يف إثبات الشفاعة لزيادة الدرجات يف اجلنة ألهلها
  ١٢". شرح النووي"كذا يف ، واب ال لدرء العقابلزيادة الث

   ١٢. مل جيز العفو واملغفرة بدون الشفاعة مل جتز مع الشفاعة:  أي]إخل... مل جيز[: قوله  )٤(
فـإنّ رئـيس القـوم قـد ينـسب إليـه مـا فعلـه بعـض           ، لذنب أمتك وأتباعك  :  أي ]إخل... لذنبك[: قوله  )٥(

يد هذا ما ترجم به نفس اآليـة الكرميـة إمـام أهـل الـسنة الـشيخ         ويتأ، "شرح املواقف "كذا يف    ،أتباعه
                                                                : قدس سـره نـصه     أمحد رضا خان  

  ١٢. يأيها النيب استغفر لذنب أتباعك املخلصني ولسائر املؤمنني واملؤمنات:  أي     ۔
 وعلى أّا ليست مبجرد رفع الدرجة كما تقوله املعتزلة؛ ألنّ النصوص تـشري          ]ت الشفاعة ثبو[: قوله  )٦(

وهذا النحو من الشفاعة لرفـع الدرجـة ال يلـزم مـن         ، إىل قبح احلال وحتقّق اليأس بنفي الشفاعة عنهم       
      Å 
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 ؛سهم معىنيألنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إىل تقبيح حاهلم وحتقيق 
هم وغريهم، ا يعممبهم ال مبا خيص) ١( مثل هذا املقام يقتضي أن يومسواألنّ

 يرد حىت ،ا عداه على نفيه عم تعليق احلكم بالكافر يدلّأنّ) ٢(وليس املراد
وقوله عليه  . من يقول مبفهوم املخالفةة على إمنا يقوم حجأنهعليه 
يف  وهو مشهور، بل األحاديث ¼يتألهل الكبائر من أم) ٣(شفاعيت½: السالم

: ت املعتزلة مبثل قوله تعاىلواحتج ،)٤(متواترة املعىنباب الشفاعة 
 ﴾فَاعةٌش )٥(ِمنها يقْبلُ الَو شيئًا نفٍْس عن نفْس تجِزي الَ يوما واتقُوا﴿

                                                

كـانوا أو  وتشري أيـضاً إىل حـق الـشفاعة يف حـق غـري الكـافرين أهـل الكبـائر         ، نفيه ذلك القبح واليأس  
  ".نظم "١٢. غريهم

ال مبفهوم املخالفة، بل ثبت من سياق     ، يبين عالمام اخلاصة ال العامة    :  أي ]إخل... يومسوا[: قوله  )١(
  ١٢. الكالم أو ثبت عن كون السكوت يف معرض البيان بياناً

ل مبفهـوم املخالفـة؛    جواب سؤال مقدر تقريره أنّ االستدالل باآليـة قـو         ]إخل... ليس املراد [: قوله  )٢(
ألنّ اآلية ناطقة بنفي الشفاعة عن الكفّار وأنتم تستدلّون ا على ثبـوت الـشفاعة للمـؤمنني واملعتزلـة             

فكيف يتم احلجة عليهم حاصل اجلواب أنّ مطلوبنا ثابت من سياق اآلية ال ، ينكرون مفهوم املخالفة
  ".نرباس "١٢. من مفهوم املخالفة

والترمـذي  ،  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن حبـان واحلـاكم عـن أنـس         ]إخل.. .شفاعيت[: قوله  )٣(
، والترمـذي وابـن ماجـة وابـن حبـان واحلـاكم عـن جـابر        ، وابن ماجة وابن حبان واحلاكم عن أنـس   

قالـه املـالّ   . واخلطيب عن أيب عمرو عن كعب بن عجرة رضي اهللا تعاىل عنـهم ، والطرباينّ عن عباس 
  ١٢". شرح الفقه األكرب"قاري يف علي ال

  ١٢. ا وإن مل يكن لفظ كلّ منها متواتر]متواترة املعىن[: قوله  )٤(
هرها بل عليهم من وجه؛ ألنّ ظا،  هذه اآلية ليست للمعتزلة من كلّ وجه ]إخل... ال يقبل منها  [: قوله  )٥(

١٢. وحاشيته" اخليايل "كذا يف، م قائلون بالشفاعة لزيادة الثوابينفي الشفاعة مطلقاً مع أ  



 

 ﴾يطَاع شِفيٍع والَ) ١(حِميٍم ِمن ِللظَّاِلِمني ما﴿:  وقوله تعاىل]٤٨: البقرة[
 )٢(بعد تسليم داللتها على العموم يف األشخاص واجلواب ،]١٨: غافر[

 لَماو ،ةار مجعاً بني األدلّبالكفّ) ٣( جيب ختصيصهاأنهواألزمان واألحوال 
ة من الكتاب والسن) ٤(ةة القطعيبتاً باألدلّكان أصل العفو والشفاعة ثا

 بالعفو عن الصغائر مطلقاً، وعن الكبائر بعد : قالت املعتزلة،واإلمجاع
التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب، وكالمها فاسد، أمالتائب ل فألنّا األو 
ان العذاب عندهم، فال ومرتكب الصغرية اتنب عن الكبرية ال يستحقّ

ة على الشفاعة مبعىن طلب  النصوص دالّا الثاين فألنّوأم ،)٥(معىن للعفو
  .............................................................ن اجلنايةم) ٦(العفو

                                                
ومسـي  ، وأصل الباب للحرارة، ولذا يطلق احلميم على املاء احلار،  حمب عطوف ]من محيم [: قوله  )١(

ه حيترق قلبه من احلبمحيماً كأن ن "١٢. احملب"  
، ال نسلّم أنّ اآلية تدلّ على نفي الشفاعة عن كـلّ شـخص        :  أي ]إخل... العموم يف األشخاص  [: قوله  )٢(

بل جيوز أن ال تقبل ، وإن سلّمناه فال نسلّم أّا تدلّ على النفي يف كلّ زمان، بل املراد منها الكافرون
وإن سلّمناه فال نسلّم داللتها على النفـي   ، الشفاعة يف زمن خاص كالوقت الذي ال يؤذن فيه بالشفاعة         

ل كمـا إذا صـدر احلكـم    بل جيوز أن يكون عـدم نفـع الـشفاعة خاصـا بـبعض األحـوا           ، يف كلّ حال  
  . كذا يستفاد من النرباس١٢. القطعي بإدخال النار

إنّ اآلية من العام املخـصوص  : بعد تسليم مجيع ما تقدم نقول     :  أي ]إخل... جيب ختصيصها [: قوله  )٣(
  ١٢. منه البعض وهم املشفوع هلم

  ١٢.  حبيث مل ميكنهم إنكار أصل الشفاعة]باألدلّة القطعية[: قوله  )٤(
  ١٢.  هو الصفح والتجاوز عمن يستحق العذاب¼العفو½ ألنّ ]فال معىن للعفو[: قوله  )٥(
  أثبت وقد  ،  لرفع الدرجات  فال يصح محل تلك النصوص على الشفاعة]إخل... طلب العفو[: قوله  )٦(
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وإن ماتوا من غري توبة،  )يف النار) ١(وأهل الكبائر من املؤمنني ال خيلدون(
 ونفس اإلميان ،]٧: الزلزلة[﴾رهي خيرا ذَرٍة ِمثْقَالَ يعملْ فَمن﴿: لقوله تعاىل
  باطلنه أل؛ يدخل النارثُم ،جزاءه قبل دخول النار) ٢(كن أن يرىمي  ال،عمل خري
 الْمؤِمِنني) ٤(اللَّه وعد﴿: ولقوله تعاىل ،ن اخلروج من النار، فتعي)٣(باإلمجاع

 وعِملُوا) ٥(َآمنوا الَِّذين ِإنَّ﴿: ، ولقوله تعاىل]٧٢: التوبة[ ﴾جناٍت والْمؤِمناِت
 إىل غري ذلك من ]١٠٧: الكهف[﴾الِْفردوِس جنات لَهم كَانت الصاِلحاِت

ة من األدلّ) ٦(ة مع ما سبقة على كون املؤمن من أهل اجلنالنصوص الدالّ
                                                

واعـاً مخـسة مـن    لنبينا صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم أن      " شرح مسلم "النووي رمحه اهللا تعاىل يف       اإلمام
  ١٢. الشفاعة

و ورد فيـه   ،  عليه إمجاع السلف الصاحلني والتابعني قبل ظهور املخالف        ]إخل... ال خيلدون [: قوله  )١(
م خيرجـون آخـراً إىل اجلنـة    تواترة املعىن اليت تـدلّ علـى أـ     نصوص كثرية من اآليات واألحاديث امل     

  ١٢. تفضالً
مل ال جيوز أن يرى أهل  : تقريره أن يقال  ، أنه جواب سؤال مقدر    ك ]إخل... ال ميكن أن يرى   [: قوله  )٢(

  .¼إخل... ال ميكن½: ثُم يدخلون يف النار، فأجابه بقوله، الكبائر جزاء إميام قبل دخول النار
ودار الثواب هـي اجلنـة، وحينئـذ ال يـرد مبـا      ،  ألنّ جزاء اإلميان ثواب أعظم    ]باطل باإلمجاع [: قوله  )٣(

يايل من جواز أن يرى جزائه يف خالل العذاب بالتخفيف؛ وذلك ألنّ جزاء اإلميـان هـو اجلنـة      قاله اخل 
  ١٢. ال جمرد التخفيف

فثبـت أنّ جمـرد   ،   وجه االستدالل أنّ الوعـد باجلنـة مطلـق عـن قيـد العمـل         ]إخل... وعد اهللا [: قوله  )٤(
  ١٢. اإلميان جزائه دخول اجلنة

 فيه أنه مقيد بالعمل الصاحل، وميكـن أن جيـاب بـأنّ املطلـوب هاهنـا أنّ      ]إخل... الذين آمنوا [: قوله  )٥(
  ١٢. كما ذهب إليه املعتزلة واآلية تدلّ عليه، ترك الكبرية ليس بشرط يف دخول اجلنة

   النصوص ال تقوم حجة علىهتقريره أنّ هذ،  إشارة إىل جواب سؤال مقدر]إخل... مع ما سبق[: قوله  )٦(
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وأيضاً اخللود  ،عبد ال خيرج باملعصية عن اإلميان ال على أنّ الدالّةالقاطعة
الذي هو أعظم  )١(لكفرليف النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء 

 زيادة على قدر اجلناية، فال يكون تكانلاجلنايات فلو جوزي به غري الكافر 
ا  إمنه أل؛ من أدخل النار فهو خالد فيهاوذهبت املعتزلة إىل أنّ ،)٢(عدالً

ذ املعصوم والتائب وصاحب إ ؛ مات بال توبة،كافر أو صاحب كبرية
نار على ما سبق من أصوهلم، الصغرية إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل ال

: وجهنيب بال توبة،  مات وكذا صاحب الكبرية،د باإلمجاعوالكافر خملّ
دائمة فينايف استحقاق ) ٣(ة خالصة العذاب وهو مضر يستحقأنه: ولاأل

، بل منع )٤(منع قيد الدوام: واجلواب .الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة
                                                

فأجابـه بـأنّ النـصوص    ، فإنّ الكبرية عندهم خترج أهلها عن أن يكون مؤمناً، بناء على أصلهم املعتزلة  
  ١٢. القطعية دالّة على أنّ العبد ال خيرج عن اإلميان باملعصية فهي حجة عليهم

 على اإلطالق من غري تقييد بالشدة وحنوها بأن يكون عذاب الكافر شـديداً :  أي]جزاء للكفر [: قوله  )١(
،  ال يزيـد اجلـزاء علـى قـدر اجلنايـة     حىتالنسبة إىل عذاب مرتكب الكبرية وإن كانا خملّدين يف النار       ب

  ١٢.  وحاشيته"اخليايل"كذا يف 
وأما األشعرية فعندهم ال ،  فإّم يقولون بالقبح العقلي، هذا إلزام على املعتزلة]فال يكون عدالً[: قوله  )٢(

فتـصرفه تعـاىل يف ملكـه ال يوصـف     ،  تعاىل يفعل يف ملكه كيف يـشاء    فهو، يقبح من اهللا سبحانه شيء    
  ١٢. بالظلم

 ال ميازجها منفعة؛ ألنه لوال اخللوص عن شوائب النفع مل ينفـصل عـن مـضار           ]مضرة خالصة [ :قوله  )٣(
كذا حيصل من ،  جلواز االنفصال بوجه آخروال خيفى ضعفه،  من وجه دون آخرهفإّا مضار ، الدنيا

  ١٢. "يايلاخل"
  ١٢. بل ال نسلّم اخللوص أيضاً، ال نسلّم أنّ العذاب مضرة دائمة:  أي]منع قيد الدوام[: قوله  )٤(
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، وإمنا الثواب فضل )١(و االستيجاباالستحقاق باملعىن الذي قصدوه وه
 ،ة يدخله اجلنثُم ،به مدةمنه والعذاب عدل، فإن شاء عفا وإن شاء عذّ

 مؤِمنا يقْتلْ ومن﴿: )٢(ة على اخللود، كقوله تعاىلالنصوص الدالّ: الثاين
 يعِص ومن﴿ : وقوله تعاىل،]٩٣: النساء[﴾ِفيها خاِلدا جهنم فَجزاؤه متعمدا

اللَّه ولَهسرو دعتيو هوددح ِخلْهدا يارا ناِلدا خوقوله ]١٤: النساء[﴾ِفيه 
 ِفيها هم الناِر أَصحاب فَأُولَِئك خِطيئَته ِبِه وأَحاطَت سيئَةً كَسب من﴿: تعاىل

ال يكون ) ٣(املؤمن لكونه مؤمناً قاتل أنّ: واجلواب ،]٨١: البقرة[﴾خاِلدونَ
به خطيئته ) ٥(وكذا من أحاطت ،مجيع احلدود) ٤(ى، وكذا من تعداًكافر إالّ

                                                
 فإنّ الصحيح عندنا أنه ال جيب     ، وجوب الثواب والعقاب على اهللا تعاىل     :  أي ]هو االستيجاب [: قوله  )١(

فمعنـاه أنّ   ، جلنـة والكـافر يـستحق النـار       إنّ املطيـع يـستحق ا     : وإذا قلنا ، على اهللا تعاىل سبحانه شيء    
  "ن "١٢. األول أهل لفضله والثاين أهل لعدله

 وكأحاديث كثرية يف الكبائر ورد فيهـا لفـظ مل يـرح أو مل يـشم رائحـة                ]إخل... كقوله تعاىل [: قوله  )٢(
  "نظم" ١٢.  وأمثال ذلك كثرية يف األخبار¼وال ينظر إليهم، ال يكلّمهم اهللا½اجلنة أو لفظ 

 لكونه مؤمناً؛ وحاصله أنّ معىن اآلية من يقتل مؤمناً،  جواب عن االستدالل األول]لكونه مؤمناً[: قوله  )٣(
 ال وال شك أنّ قتل املؤمن لكونه مؤمنـاً ، ألنّ احلكم إذا تعلّق باملشتق فيكون مأخذ االشتقاق علّة له       

  ١٢. يكون إالّ إذا استقبح اإلميان وهذا كفر بال ريب
ــه  )٤( ــدى [: قول ــن تع ــذا م ــاىل    ]إخل... وك ــه تع ــأنّ اإلضــافة يف قول ــاين ب ــتدالل الث ــن االس :  جــواب ع

﴿هوددى مجيـع احلـدود       : لالستغراق و معنـاه   ] ١٤: النساء[﴾حى        ، مـن يتعـدأنّ مـن تعـد وال شـك
  ١٢.احلدود مجيعها فهو كافر 

أنّ معىن اإلحاطة أن يعم اخلطيئة ظاهره      جواب عن االستدالل الثالث ب     ]وكذا من أحاطت إخل   [: قوله  )٥(
  "ن "١٢. وهذا ال يكون إالّ يف الكافر، فحينئذ ال يبقى يف قلبه تصديق ويف لسانه إقرار، وباطنه
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فاخللود قد يستعمل يف املكث الطويل ) ١(مولو سلّ ، جانبومشلته من كلّ
م ة على عدفمعارض بالنصوص الدالّ) ٢(م، ولو سلّ¼دسجن خملّ½: كقوهلم
  .كما مر) ٣(اخللود

                                                

  ١٢. لو سلّم أنّ اآليات الثالث وردت يف حق الفاسقني ال الكافرين:  أي]ولو سلّم[: قوله  )١(
  ١٢. لود ال يستعمل إالّ مبعىن الدواملو سلّم أنّ اخل:  أي]ولو سلّم[ :قوله  )٢(
إنّ : نقـول ، وإذا تعارضت النـصوص  ، على عدم خلود فساق املؤمنني    :  أي ]على عدم اخللود  [: قوله  )٣(

بـدليل اآليـات واألحاديـث الـيت تـدلّ علـى أنّ         ، النصوص اليت تدلّ على اخللود حممول علـى الكفّـار         
  ١٢.  األدلّة بنيفلذا قلنا بالتفصيل مجعاً، الفاسق مؤمن

  ١٢. ت الثالث وردت يف حق الفاسقني ال الكافرينلو سلّم أنّ اآليا:  أي]ولو سلّم[: قوله  )١(
  ١٢. لو سلّم أنّ اخللود ال يستعمل إالّ مبعىن الدوام:  أي]ولو سلّم[ :قوله  )٢(
إنّ : نقـول ، وإذا تعارضـت النـصوص  ، على عدم خلود فساق املؤمنني:  أي]على عدم اخللود  [: قوله  )٣(

بـدليل اآليـات واألحاديـث الـيت تـدلّ علـى أنّ       ، رالنصوص اليت تدلّ على اخللود حممـول علـى الكفّـا      
 ١٢. فلذا قلنا بالتفصيل مجعاً بني األدلّة، الفاسق مؤمن
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 إذعان حكم املخرب وقبوله :، أي)١(يف اللغة التصديق) واإلميان(
آمنه التكذيب ½ :¼آمن به½وجعله صادقاً، إفعال من األمن، كان حقيقة 

 عن إخوة يوسف عليه ى بالالم كما يف قوله تعاىل حكاية يعد.¼واملخالفة
وبالباء كما ق، صدمب : أي]١٧: يوسف[﴾لَنا ِبمؤِمٍن) ٢(أَنت وما﴿: السالم

 ،ق تصد: احلديث أي¼اإلميان أن تؤمن باهللا½: يف قوله عليه السالم
إىل اخلرب أو ) ٤(قع يف القلب نسبة الصدقتحقيقة التصديق أن ) ٣(توليس
وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك حبيث يقع عليه ) ٥(خرب من غري إذعانامل

                                                
، من أنّ املراد باللغة ما بإزاء عرف الشرع: "النظم" وال حاجة إىل ما قال يف ]يف اللغة التصديق[: قوله  )١(

وإالّ فهو يف اللغة إعطاء األمن؛ ألنّ خطاب اإلميان كـان لقـوم كـانوا أهـل اللغـة ومـا كـانوا يعرفـون                  
    ١٢. ما كان خطاب يف حقّهم مفيداًفلو مل يكن يف اللغة مبعىن التصديق لَ، مصطلحات الشرع

 واتبعـك  لَـك  أَنـؤِمن ﴿: األوىل أن ميثّـل بقولـه تعـاىل       : قـال العالّمـة اخليـايل     ] إخل... وما أنت [: قوله  )٢(
هـذا وال خيفـى     ،  لتقوية العمل ال للتعديـة     ¼لنا½الحتمال أن يكون الالم يف      ] ١١١: الشعرا[﴾اَألرذَلُونَ

  ١٢.يما يف تفسري اآليات ال ينايف االستشهاد  جمرد االحتمال سى املتأمل أنّعل
وإالّ ،  يريد أنّ جمرد معرفة صـدق اخلـرب أو املخـرب ال تكـون تـصديقاً وإميانـاً          ]إخل... ليست[: قوله  )٣(

م كانوا يعرفـون الـنيب صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم كمـا كـانوا         ن أهل الكتاب كلّهم مؤمنني؛ أل  لكا
  ١٢. ون أبناءهميعرف

ليس حقيقة التصديق اللغوي أن حيـصل يف القلـب كـون الـصدق          : يعين] إخل... نسبة الصدق [: قوله  )٤(
فإنـه مـن قبيـل املعرفـة املقابلـة        ، منسوبا إىل اخلرب أو املخرب ويعقل ثبوت الصدق له يف نفـس األمـر             

  ١٢. السيالكويتقاله ، للنكارة واجلهالة دون التصديق املقابل للتكذيب واإلنكار
املـراد بـه حـصول العلـم والتـيقّن بـصدق اخلـرب خاليـاً عـن اإلذعـان            ] إخل... من غري إذعـان   [: قوله  )٥(

والتـسليم لعــارض العنـاد واالســتكبار وغريمهـا ِممــا مينــع متكّـن كيفيــة االستـسالم و القبــول كعلــم      
  ١٢. كذا يف احلواشي، سلّم وجودهفإنه حاصل له، لكنه ال يذعن وال ي، السوفسطائي بوجود العامل
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ملة هو املعىن الذي وباجل ،ح به اإلمام الغزايلاسم التسليم على ما صر
رويدنگب½ر عنه بالفارسية يعب¼حيث ، ر، هو معىن التصديق املقابل للتصو

) ٢(ح بذلكا تصديق، صرر وإما تصوالعلم إم: علم امليزان) ١(يقال يف أوائل

ار كان إطالق اسم  حصل هذا املعىن لبعض الكفّفلورئيسهم ابن سينا، 
ئاً من أمارات التكذيب واإلنكار،كما  عليه شيعليه من جهة أنّ) ٣(الكافر

 به مه وأقر عليه السالم وسلّق جبميع ما جاء به النيب أحداً صدفرضنا أنّ
وعمل، ومع ذلك شدأو سجد للصنم باالختيار،)٤(ار باالختيار الزن ، 
                                                

خبالف التـصديق اللغـوي؛   ،  فيه أنّ التصديق املنطقي يعم اليقني والظن]إخل... يقال يف أوائل  [: قوله  )١(
" اصـد شـرح املق "وقد نص عليه الشارح يف   ، ¼بگرويدن½ألنه يشترط فيه اإلذعان وهو الذي يعبر عنه         

بگرويدن و ½وهو ما يعبر عنه ، مور املخصوصة باملعىن اللغوي   ا املقصود التصديق باأل   إمن: حيث قال 
  ١٢.  وينافيه التوقّف والتردد¼راست دانسنت

" الشفاء" إنّ ابن سينا أورد يف :  قال الشارح يف رسالته يف حتقيق اإلميان      ]إخل... صرح بذلك [: قوله  )٢(
ــ  ، يف مقابلة هذا التصديق التكذيب  عالئـي دانـسنت دو گونـه    ½ ¼انـش نامـه  د½وقال يف كتابه املـسمى ب

ودوم گرويـدن وآنـرا بتـازي تـصديق     ، يكي فهم كردن ودريافنت وآنـرا بتـازي تـصور خواننـد         ، است
  . قاله السيالكويت١٢. ¼خوانند

نكفّـر بكـلّ فعـل    ": الـشفا " قال القاضي عياض رمحه اهللا تعاىل يف        ]إخل... إطالق اسم الكافر  [ :قوله  )٣(
،  ال يصدر إالّ من كافر وإن كان صاحبه مصرحا باإلسالم مـع فعلـه ذلـك الفعـل               أمجع املسلمون أنه  

كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إىل الكنائس والبيع مـع أهلـها بـزيهم مـن                   
وأنّ هـذه األفعـال   ، فقد أمجع املسلمون أنّ هـذا ال يوجـد إالّ مـن كـافر    ، شد الزنانري وفحص الرؤس  

  ١٢. لى الكفر وإن صرح فاعلها باإلسالمعالمة ع
  ١٢. بال جرب وإكراه:  أي]باالختيار[ :قوله  )٤(



 

 ،التكذيب واإلنكار  عليه السالم جعل ذلك عالمة النبـي أنِّلماكافراً ) ١(جنعله
 كثري من ل لك الطريق إىل حلّهذا املقام على ما ذكرت يسهوحتقيق 
وإذا عرفت حقيقة معىن التصديق  ،اإلميان املوردة يف مسألة) ٢(اإلشكاالت
) هو التصديق مبا جاء به من عند اهللا تعاىل: ( اإلميان يف الشرعفاعلم أنّ

جميئه  )٣( عليه السالم بالقلب يف مجيع ما علم بالضرورة تصديق النبـي:أي
 كاف يف اخلروج عن عهدة اإلميان، أنه و،)٤(به من عند اهللا تعاىل إمجاالً

ق بوجود ، فاملشرك املصدعن اإلميان التفصيلي) ٥( درجتهوال تنحطّ
                                                

ويف حـق إجـراء   ، إشارة إىل أنّ الكفر يف مثل هذه الصورة يف الظاهر: "اخليايل" قال يف   ]جنعله[: قوله  )١(
ملقارن ألمارة التكذيب أنّ التصديق ا  ": شرح املقاصد "وذكر يف   ، األحكام ال فيما بينه وبني اهللا تعاىل      

  ١٢. غري معتد به وهو التصديق الذي ال يقارن شيئاً من األمارات
ومنـها أنـه يلـزم أن يكـون     ،  منها أنّ املصدق بال إذعان يلزم أن يكون مؤمنـاً     ]من اإلشكاالت [: قوله  )٢(

املـسلم باقيـاً بعـد شـد     ومنها أنه يلـزم أن يكـون     ، بعض الكفرة مؤمناً إليقانه بالنبوة قلباً وإن مل يسلم        
  ١٢. "النظم"وسجود الصنم لبقاء التصديق، كذا يف  الزنار

املـراد مـن املعلـوم ضـرورة       ": شرح الفقه األكـرب   " قال املالّ علي القاري يف       ]علم بالضرورة [ :قوله  )٣(
جـوب  كوحـدة الـصانع وو  ، كونه من الدين حبيث يعلمه العامة من غري افتقـار إىل النظـر واالسـتدالل      

  ١٢. وإنما قيد ا؛ ألنّ منكر االجتهاديات ال يكفّر إمجاعاً، الصالة وحرمة اخلمر وحنوها
هـذا فيمـا لـوحظ إمجـاالً كاإلميـان          : وأمـا غـريه فقـالوا     ،  هذا عند الشارح قدس سره     ]إمجاالً[: قوله  )٤(

شرح "حملقّق الدواينّ يف قال ا، ولكن يشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيالً، باملالئكة والكتب والرسل
هذا مذهب الشيخ أيب احلسن األشـعري  ، تفصيالً وإمجاالً فيما علم إمجاالً: ما نصه " العقائد العضدية 

  ١٢. وغريها" نظم الفرائد"و" شرح الفقه األكرب"و" شرح املواقف"كذا يف ، وأتباعه
  ا هو يف االتصاف بأصللتفصيل إمن احنطاط اإلمجايل عن ا احلاصل أنّ عدم]التنحطّ درجته[: قوله  )٥(

      Å 
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 إلخالله  حبسب اللغة دون الشرعالصانع وصفاته ال يكون مؤمناً إالّ
 وهم ِإالَّ ِباللَِّه كْثَرهمأَ يؤِمن وما﴿: بالتوحيد، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل

 ركن) ١( التصديق أنّ إالّ باللسان:أي )واإلقراربه( .]١٠٦ :يوسف[﴾مشِركُون
فإن  ،ر قد حيتمله كما يف حالة اإلكراهال حيتمل السقوط أصالً، واإلقرا

) ٢(التصديق باق: قلنا . ال يبقى التصديق كما يف حالة النوم والغفلةقد :قيل

فالشارع جعل ) ٤(م، ولو سلّ)٣(والذهول إمنا هو عن حصوله ،يف القلب
املؤمن ) ٥(ه يف حكم الباقي، حىت كانق الذي مل يطرأ عليه ما يضاداحملقّ

 يطرأ عليه ما هو عالمة امساً ملن آمن يف احلال أو يف املاضي ومل
                                                

قالـه املـالّ علـي القـاري يف     ، و إالّ فليس اإلمجال كالتفصيل يف مقام كمال العرفان ومجال اإلحـسان  
  ١٢". شرح الفقه األكرب"

خبـالف  ،  يريد أنّ التصديق مأمور به يف كلّ حال ال حيتمـل الـسقوط أصـالً         ]إالّ أنّ التصديق  [: قوله  )١(
  ١٢.  قد يسقط كما يف حالة اإلكراهاإلقرار، فإنه

  وأجيب،  والنوم ضد اإلدراك عند املتكلّمني،  اعترض عليه بأنّ التصديق إدراك]التصديق باٍق[: قوله  )٢(
. بأنّ مرادهم أنّ النوم ضد اإلدراك احلادث فيه ال ضـد اإلدراك البـاقي الـذي كـان حاصـالً يف اليقظـة            

  "ن"١٢
،  بناء على أنه قد يكون شيء حاصالً وال يدرك حصوله وال يلتفـت إليـه            ]لها هو عن حصو   إمن: [قوله  )٣(

فالشعور حاصل لكنـه غـري مـشعور    ، الشعور بالشيء ال يستلزم الشعور بذالك الشعور: وهذا كما قيل  
  "نظم "١٢. وال يلتفت إليه، به

فالـشارع جعـل   ، نـوم والغفلـة  لو سلّم أنّ التصديق ال يبقى يف القلب يف حالـة ال :  أي]ولو سلّم [: قوله  )٤(
  ١٢. التصديق احملقّق يف القلب يف حكم الباقي ما مل يطرأ عليه ما يضاده

والكلّ ال يتحقّق ،  ولذلك اإلقرار مرة يف مجيع العمر مع أنه جزء من حقيقة اإلميان    ] كان حىت[: قوله  )٥(
  ١٢. "اخليايل"كذا يف ، بدون اجلزء
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 اإلميان هو التصديق واإلقرار مذهب هذا الذي ذكره من أنّ ،التكذيب
 ، وفخر اإلسالم رمحهما اهللا،ةمِيوهو اختيار اإلمام مشس األ) ١(لماءبعض الع

) ٢( التصديق بالقلب، وإمنا اإلقرار شرطأنهقني إىل وذهب مجهور احملقّ

 له من  تصديق القلب أمر باطن ال بد أنِّلما، )٣(إلجراء األحكام يف الدنيا
عالمة، فمن صدوإن مل يكن ،اهللا بلسانه فهو مؤمن عند ق بقلبه ومل يقر 

مؤمناً يف أحكام الدنيا، ومن أقرق بقلبه كاملنافق فبالعكس، بلسانه ومل يصد 
، )٤(لذلكوهذا هو اختيار الشيخ أيب منصور رمحه اهللا، والنصوص معاضدة 

 وقال اهللا ،]٢٢: اادلة[﴾اِإلميانَ قُلُوِبِهم ِفي كَتب أُولَِئك﴿: قال اهللا تعاىل
 ولَما﴿: تعاىلاهللا  وقال ]١٠٦: النحل[﴾لْبه مطْمِئن ِباِإلمياِنوقَ﴿: تعاىل
:  عليه السالم النيب، وقال]١٤: احلجرات[﴾قُلُوِبكُم ِفي اِإلميانُ يدخِل

                                                
، إالّ إذا كان لعـذر ، على هذا من صدق بقلبه ومل يقر بلسانه فهو كافر        ف ]مذهب بعض العلماء  [: قوله  )١(

ثُم اإلمجاع منعقد على إميان من صدق بقلبه وقـصد      ½": شرح الفقه األكرب  "قال املالّ علي القاري يف      
  ١٢. ¼اإلقرار بلسانه ومنع مانع منه من خرس وحنوه

اإلقرار إذا جعل شرط إجراء ": شرح املقاصد "عن  " ربشرح الفقه األك  " قال يف    ]اإلقرار شرط [ :قوله  )٢(
خبـالف مـا إذا جعـل    ، األحكام ال بد أن يكون على وجه اإلعالن على اإلمام وغريه من أهل اإلسـالم  

والظـاهر أنّ التـزام الـشرعيات يقـوم مقـام      ، ركناً له فإنه يكفي له جمرد التكلّم مرة وإن مل يظهر لغريه        
  ١٢.  خيفى على األعيانكما ال، ذلك اإلعالن

  ١٢.  من حرمة الدم واملال وصالة اجلنازة عليه ودفنه يف مقابر املسلمني]األحكام يف الدنيا[: قوله  )٣(
ا هــو شــرط إلجــراء واإلقــرار إمنــ، هــو التــصديق بالقلــبألنّ اإلميــان :  أي]معاضــدة لــذلك[: قولـه   )٤(

فال يكون اإلقرار الذي هو فعـل اللـسان   ،  القلباألحكام؛ ألنّ النصوص تدلّ على أنّ حملّ اإلميان هو 
  ١٢. جزء من اإلميان
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من : )٢( وقال عليه السالم ألسامة حني قتل¼على دينك) ١(ت قليبهم ثباللّ½
هو ) ٤(نعم اإلميان: )٣(فإن قلت .¼ قلبه شققت عنهالّ½: ¼ اهللاال إله إالّ½ :قال

أهل اللغة ال يعرفون منه إالّالتصديق، لكن عليه  التصديق باللسان، والنبـي 
كانوا يقنعون من املؤمنني بكلمة الشهادة وحيكمون وأصحابه ) ٥(السالم

 املعترب يف أنّ) ٦(ال خفاء يف: قلت ،ا يف قلبه عمبإميانه من غري استفسار
عمل القلب، حىت لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق ملعىن أو التصديق 

 وضعه ملعىن غري التصديق القليب مل حيكم أحد من أهل اللغة والعرف بأنّ
 صح) ٧( عليه السالم مؤمن به، وهلذاق للنبـي مصد¼صدقت½ظ بكلمة املتلفّ

                                                

  ١٢. كذا يف الشروح،  كان هذا الدعاء تعليماً لألمة]ثبت قليب[: قوله  )١(
  ١٢.  زعماً أنه قاهلا خوفاً من السالح ومل يصدق بقلبه]حني قتل[: قوله  )٢(
والـشارح ذكـر مـن      ،  اإلميـان هـو اإلقـرار فقـط        مـذهب الكراميـة أنّ    " النـرباس " يف   ]فإن قلت [: قوله  )٣(

دالئلهم دليلني بطريق االعتراض على ما سبق من التحقيق الباطن بـأنّ اإلميـان هوالتـصديق القلـيب لغـة               
  ١٢. وشرعاً

لكنـه  ، حاصلها أنا نسلّم أنّ اإلميان هو التصديق      ،  هذا هو الشبهة األوىل للكرامية     ]نعم اإلميان [: قوله  )٤(
فعلم أنّ اإلقرار بالتصديق هو حقيقـة  ، صديق باللسان الذي هو فعله ال فعل القلب عند أهل اللغة    هو الت 
  ١٢. اإلميان

  ١٢.  هذا هو الشبهة الثانية للكرامية]والنيب عليه السالم[: قوله  )٥(
أن يكون وحاصله أنه لو كان التصديق فعل اللسان لزم  ،  جواب عن الشبهة األوىل    ]ال خفاء يف  [: قوله  )٦(

فعلـم أنّ   ، والالزم باطل إمجاعاً  ،  مصدقاً حبسب اللغة ومؤمناً حبسب الشرع      ¼صدقت½التلفّظ بكلمة   
 فثبـت أنّ أهـل اللغـة      ،¼صـدقت ½بل هـو مـدلول      ، ¼صدقت½التصديق احلقيقي ليس هو التلفّظ بكلمة       

  ١٢. يعرفون للتصديق معىن آخر سوى اإلقرار وذلك املعىن هو اإلذعان
  ١٢. ألجل أنه فعل القلب ال فعل اللسان الذي هو اإلقرار فقط:  أي]وهلذا[: لهقو  )٧(
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ين باللسان، قال اهللا تعاىلنفي اإلميان عن بعض املقر :﴿ِمنو اِسالن نم 
: ، وقال تعاىل]٨: البقرة[﴾ِبمؤِمِنني هم وما اآلِخِر وِبالْيوِم ِباللَِّه آمنا يقُولُ
 ،]١٤: احلجرات[) ١(﴾أَسلَمنا قُولُوا ولَِكن تؤِمنوا لَم قُلْ َآمنا اَألعراب قَالَِت﴿
وأمأنهوحده فال نـزاع يف ) ٢( باللسانا املقرري عليه جت و،ى مؤمناً لغة يسم

 فيما بينه وبني اهللا تعاىل، والنيب )٤(ظاهراً، وإمنا النـزاع) ٣(أحكام اإلميان
م بكلمة الشهادة عليه السالم ومن بعده كما كانوا حيكمون بإميان من تكلّ

 ال يكفي يف اإلميان فعل أنه على ، فدلّ)٥(كانوا حيكمون بكفر املنافق
ق بقلبه وقصد اإلقرار منعقد على إميان من صد) ٦(اع اإلمجأيضاًو ،اللسان
 حقيقة اإلميان ت مانع من خرس وحنوه، فظهر أن ليس منه ومنعه،باللسان

                                                

 فعلـم أنّ حملّـه     ،]١٤: احلجـرات [﴾قُلُـوِبكُم  ِفـي  اِإلميـانُ  يـدخلِ  ولَما﴿ متامه   ]قولوا أسلمنا [: قوله  )١(
.  يف إجراء ظواهر الـشرع فإذا مل يوافقه مل يعترب فيما بينه وبني اهللا وإن اعترب ، واللسان ترمجانه ، القلب
  ."نظم" ١٢

  ١٢. "املواقف" شروع يف اجلواب عن الشبهة الثانية كما يتأيد بـ]وأما املقر باللسان[: قوله  )٢(
،  فـإنّ الـشارع جعـل منـاط األحكـام األمـور الظـاهرة املنـضبطة          ]جتري عليه أحكام اإلميان   [: قوله  )٣(

فنـيط بـه   ، خبالف اإلقرار باللسان فإنـه مكـشوف بـال سـترة    ، والتصديق القليب أمر خفي ال يطّلع عليه    
  ."شرح مواقف" ١٢. األحكام الدنيوية

شرح " ١٢. النـزاع يف اإلميان احلقيقي الذي يترتب عليه األحكام األخروية    :  أي ] النـزاع إمنا[: قوله  )٤(
  ."مواقف

  "ن "١٢. ة بطريق املعارضة جواب ثاٍن عن الشبهة الثاني]حيكمون بكفر املنافق[: قوله  )٥(
حاصله أنه يلزمكم أيها الكرامية أنّ من     ،  دليل أخر لرد الكرامية بطريق اإللزام      ]وأيضاً اإلمجاع [: قوله  )٦(

وهـو  ، صدق بقلبه وقصد التكلّم بكلميت الشهادة فمنعه منـه مـانع مـن خـرس وغـريه أن يكـون كـافراً          
  ١٢. "املواقف"كذا يف ، خالف اإلمجاع



 

جمراو .ةد كلميت الشهادة على ما زعمت الكراميكان مذهب مجهور لَم 
اإلميان تصديق باجلنان وإقرار أنّ) ٢(والفقهاء) ١(منياملتكلّو ثنياحملد 
 :أي) ا األعمالفأم( : أشار إىل نفي ذلك بقوله،ن وعمل باألركانباللسا

فهاهنا  )يف نفسها واإلميان ال يزيد وال ينقص) ٣(فهي تتزايد(الطاعات 
 حقيقة  من أنّ مرِلمايف اإلميان ) ٥( األعمال غري داخلةل أنّاألو: )٤(مقامان

طف األعمال على ة ع ورد يف الكتاب والسند قنه وأل؛اإلميان هو التصديق
 ]٢٧٧: البقرة[ ﴾الصاِلحاِت وعِملُوا َآمنوا الَِّذين ِإنَّ﴿: اإلميان، كقوله تعاىل

املعطوف يف ) ٧(وعدم دخول) ٦( العطف يقتضي املغايرةمع القطع بأنّ
                                                

واملخـالف وإن كـان   ، وهم اخلوارج واملعتزلة وهـم جـم غفـري     ،  سوى األشاعرة  ]املتكلّمني[: قوله  )١(
  "ن"١٢. ضاال يسمى متكلّما

  ١٢.  وهم سوى احلنفية، كما سيأيت]الفقهاء[: قوله  )٢(
طمانيـة  فأداء فرض مثالً مع احلـضور وال     ، تشتد وتضعف كيفاً وتزيد وتنقص كماً     :  أي ]تتزايد[: قوله  )٣(

وأداء فرضني أفضل كما مـن أداء فـرض   ، ومراعاة األدب أفضل كيفاً من أداء نفل وفرض ناقص األداء   
  "ن "١٢. واحد وكذا جمموع الفروض مع ما سبقه وحلقه من السنن والنوافل من فرض واحد فقط

  ١٢. حملّ قيامه: حملّ إقامة الدليل، أو بالفتح أي: بالضم أي:  قيل]مقامان[: قوله  )٤(
العمـل غـري   ": الوصـية " قال إمامنا األعظم أبو حنيفة رضي اهللا تعاىل عنـه يف كتابـه       ]غري داخلة [: قوله  )٥(

: اإلميان واإلميان غري العمل بدليل أنّ كثرياً من األوقات يرتفع العمل من املؤمن، وال جيـوز أن يقـال       
 وتعـاىل عنـهما الـصالة، وال جيـوز أن          فإنّ احلائض والنفـساء يرفـع اهللا سـبحانه         ،¼ارتفع عنه اإلميان  ½

  ١٢. ¼رفع عنهما اإلميان½: يقال
وأمـا االعتبـاري    ،  وال شك أنّ التغـاير الـذايتّ هـو احلقيقـة يف بـاب العطـف                ]يقتضي املغايرة [: قوله  )٦(

  ١٢. فال يرد بأنّ التغاير هاهنا اعتباري، فمجاز ال يصار إليه إالّ إذا تعذّرت إرادة احلقيقة
  العطف مع ما تقدم يدلّ على أنّ العمل ليس نفس اإلميان وال جزء منه؛ ألنّ: أي] عدم دخول[: ولهق  )٧(

      Å 
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ة األعمال، كما يف صحل شرطاً جعل اإلميان أيضاًوورد  املعطوف عليه
 ﴾مؤِمن وهو أُنثَى أَو ذَكٍَر ِمن الصاِلحاِت ِمن يعملْ ومن﴿:  تعاىلقوله

 )١( املشروط ال يدخل يف الشرط المتناع اشتراط مع القطع بأنّ]١٢٤: النساء[

 إثبات اإلميان ملن ترك بعض األعمال، كما يف أيضاًوورد  ،الشيء بنفسه
 ، مع على ما مر]٩: احلجرات[﴾تتلُوااقْ الْمؤِمِنني ِمن طَاِئفَتاِن وِإنْ﴿: قوله تعاىل
 إمنا هذه الوجوه وال خيفى أنّ ،بدون ركنه )٢(لشيءلق  ال حتقّأنهالقطع ب

يث إنّ، حب)٣(ة على من جيعل الطاعات ركناً من حقيقة اإلميانتقوم حج 
تاركها ال يكون مؤمناً كما هو رأي املعتزلة، ال على مذهب من ذهب على 

ّحبيث ال خيرج تاركها عن حقيقة اإلميان) ٤(ان الكاملا ركن من اإلميأ، 
كات املعتزلة بأجوبتها وقد سبق متس ، رمحه اهللاكما هو مذهب الشافعي
                                                

  ١٢. "شرح املواقف"كذا يف ، وال اجلزء على كلّه، الشيء ال يعطف على نفسه
نّ فإنه يؤول إىل اشتراط الـشيء بنفـسه؛ أل     ، المتناع اشتراط اجلزء بكلّه   :  أي ]المتناع اشتراط [: قوله  )١(

موقوف ، كلّ جزء من أجزاء الشرط شرط أيضاً للمشروط؛ ألنّ املوقوف عليه للموقوف عليه الشيء              
  ."نظم" ١٢. عليه لذلك الشيء

مـا حتقّـق اإلميـان بـدون العمـل؛ إذ الكـلّ ال        فلو كان العمل ركناً لإلميان لَ    ]ال حتقّق للشيء  [ :قوله  )٢(
  ١٢. يتحقّق بدون اجلزء

  ١٢.  يلزم من عدمها عدمهحىت،  حبيث يكون داخالً يف قوام حقيقة] اإلميانمن حقيقة[: قوله  )٣(
": حاشـية الـدواين  " قـال املـالّ الـسيالكويت عـن العقائـد اإلسـالمية يف             ]مـن اإلميـان الكامـل     [ :قوله  )٤(

وعنـد فقهـاء أهـل احلـديث     ، والعمل الصاحل عندنا وصف مكمل لـه ال جـزء         ، اإلسالم يتحقّق بالنطق  
وعنـد اخلـوارج واملعتزلـة جـزء مقـوم         ، يهم جزء مكمل وال يفوت اإلميان بفواته بـل كمالـه          ومتكلّم

  ١٢. فيفوت بفواته
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 اأ من  مرِلما  حقيقة اإلميان ال تزيد وال تنقصأنّ: املقام الثاين ،فيما سبق
التصديق القليب١( اجلزم الذي بلغ حد (فيه رواإلذعان، وهذا ال يتصو 

 من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى نّأ وال نقصان، حىت) ٢(زيادة
 ،أصالًر فيه  ال تغي،بالطاعات أو ارتكب املعاصي فتصديقه باق على حاله

ة على زيادة اإلميان حممولة على ما ذكره أبو حنيفة رمحه واآليات الدالّ
ّ٣(لةمم كانوا آمنوا يف اجلاهللا أ (فكانوا يؤمنون ، فرضدبع يأيت فرض ثُم 
، وهذا ن كان يزيد بزيادة ما جيب به اإلمياأنهوحاصله  ، فرض خاصبكلّ

٤(رال يتصو (الع على  االطّ ألنّ؛ عليه السالم، وفيه نظريف غري عصر النيب
                                                

املعتـرب يف  ½": املـستند " قـدس سـره يف   أمحد رضـا خـان   قال سيدنا الشيخ اإلمام     ] حد اجلزم [: قوله  )١(
 قدس سره بعد سطر علـى أنّ  ونص، ¼اإلميان شرعاً اجلزم القاطع سواء حصل عن االستدالل أو تقليد      

إنّ ، والشرع طرح هاهنـا الظـن أصـالً   ، واإلذعان يشمل الظن، اإلميان والتصديق واإلذعان مترادفة لغة    
  ١٢. الظن ال يغين من احلق شيئاً

: همبا نص" الوصية" وجهه إمامنا األعظم أبو حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه يف       ]ال يتصور فيه زيادة   [: قوله  )٢(
وكيف جيوز ، اإلميان ال يتصور نقصانه إالّ بزيادة الكفر وال يتصور زيادته إالّ بنقصان الكفر            : ألنه أي 

  ١٢. أن يكون الشخص الواحد يف حالة واحدة مؤمناً وكافراً
 عنـهما وأيب  روي عن ابن عباس رضـي اهللا تعـاىل       " اجلوهرة املنيفة " يف   ]آمنوا يف اجلملة  [: قوله  )٣(

، م كانوا آمنوا باجلملة، ثُم يأيت فرض بعد فرض فيؤمنون بكـلّ فـرض خـاص         ه اهللا أ  حنيفة رمح 
ن بـه ال يف أصـل   فيكـون زيـادة اإلميـان باعتبـار املـؤم     ، فزادهم إمياناً بتفصيل مع إميام باجلملة   

  ١٢. التصديق
هو يف حق الـصحابة رضـي اهللا   ا  ان زائداً بزيادة املؤمن به إمن     كون اإلمي :  أي ]وهذا ال يتصور  [: قوله  )٤(

وأما يف حقّنا فال ، تعاىل عنهم؛ ألنّ القرآن كان ينـزل يف كلّ وقت فيؤمنون به فيكون زيادة على األول
  ١٢". اجلوهرة املنيفة"كذا يف ، النقطاع الوحي
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واإلميان)١(مى اهللا عليه وسلّ صلّتفاصيل الفرائض ممكن يف غري عصر النيب ، 
 وتفصيالً فيما علم تفصيالً، وال خفاء يف ،إمجاالً علم افيم) ٢(واجب إمجاالً

  عن درجته ال ينحطّ اإلمجايلّمن أنّ بل أكمل، وما ذكر) ٣( أزيد التفصيليأنّ
والدوام على ) ٦( الثباتإنّ: )٥(وقيل .)٤(صاف بأصل اإلميانفإمنا هو يف االت

 أنه املَن،  يزيد بزيادة األزماأنه ساعة، وحاصله اإلميان زيادة عليه يف كلّ
 حصول املثل بعد انعدام ؛ ألنّ، وفيه نظر)٧(د األمثال بتجدعرض ال يبقى إالّ

                                                
، الفرائض دفعـة  فإنّ أحدنا ال يطّلع على مجيع ]يف غري عصر النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم   [: قوله  )١(

  "ن "١٢. ثُم على بعض آخر فيؤمن به، بل يطّلع على بعضها فيؤمن به
وهو أنه إذا اعتقد أنّ النيب صـلّى اهللا تعـاىل عليـه         ،  جواب سؤال يرد على النظر     ]واجب إمجاالً [: قوله  )٢(

فلـم  ، املنــزلة فصار إميانه مشتمالً علـى مجيـع األحكـام    ، وسلّم صادق يف كلّ ما جاء به من عند اهللا   
  . كذا حيصل من احلواشي١٢. ¼اإلميان واجب½: تكن الزيادة عليه، فأجابه بقوله

وهـو مـا جـاء بـه     ، من اإلمجايلّ؛ ألنّ ما يتعلّـق بـه اإلمجـايلّ أمـر واحـد             :  أي ]التفصيلي أزيد [: قوله  )٣(
  "ن "١٢. صيلي تصديقاتوالتف، فاإلمجايلّ تصديق واحد، وما يتعلّق به التفصيلي أمور كثرية، الشارع

  ١٢.  والتساوي يف أصل اإلميان ال ينايف التفاوت يف كمال العرفان]بأصل اإلميان[: قوله  )٤(
  ١٢. كذا يف احلواشي، والقائل إمام احلرمني وغريه،  جواب ثاٍن عن اآليات]وقيل[: قوله  )٥(
هـو أنّ  ، لـدوام علـى اإلميـان زيـادة عليـه     إنّ الثبات وا:  قد يتوهم أنّ حاصل ما قيل ]إنّ الثبات [: قوله  )٦(

، فالـدوام علـى أمـر زائـد علـى اإلميـان      ، زائدة على نفس تلك العبادة، الدوام على العبادة عبادة أخرى   
، غري كونه إمياناً، وهذا ليس بشيء؛ ألنّ النـزاع يف أنّ نفس اإلميان هل يزيد أم ال؟ وكون الدوام عادة

  ."حاشية السيالكويت" ١٢. فس التصديقفإنّ الدوام على التصديق غري ن
 حترير اجلواب أنه ليس املراد بالزيـادة يف اآليـات زيـادة حقيقـة التـصديق يف                ]بتجدد األمثال [: قوله  )٧(

فإنّ االستمرار يوجب جتدد األمثـال وحـصول أعـداد      ، وهذا باالستمرار عليه  ، بل زيادة أعداده  ، نفسه
  "ن "١٢. كثرية من التصديق يف كلّ وقت
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: وقيل ،مثالً) ١(الشيء ال يكون من الزيادة يف شيء كما يف سواد اجلسم
) ٤(ه يزيدوضيائه يف القلب، فإن) ٣(زيادة مثرته وإشراق نوره) ٢(املراد

 من اإلميان  جزء األعمالأنّ) ٥(ومن ذهب إىل ،باألعمال وينقص باملعاصي
لة كون أ هذه املسألة فرع مسإنّ: فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر، وهلذا قيل

 حقيقة التصديق م أنّال نسلّ: )٦(قنيوقال بعض احملقّ ،الطاعات من اإلميان
 تصديق آحاد  للقطع بأنّة وضعفاًقو) ٧(قبل الزيادة والنقصان، بل تتفاوتتال 

                                                
إنّ املـراد زيـادة     : وال يصح أن يقـال    ، ا هو بتجدد األمثال    فإنّ بقائه إمن   ]يف سواد اجلسم  [: قوله  )١(

إذا كـان زيـد أسـن    ، أعداد حصلت؛ ألنه يلزم عليه أن يكون إميان زيد أزيد من إميان عمرو مثالً      
  ١٢. من عمرو

  ١٢.  جواب ثالث عن اآليات]وقيل املراد[: قوله  )٢(
ا هـو  اإلميـان إمنـ  ": املـستند " سـره يف      قـدس  خان أمحد رضا  قال الشيخ اإلمام     ]إشراق نوره [ :قوله  )٣(

يقذفه اهللا يف قلب من يشاء من عباده سواء كان ذلـك بنظـر أو   ، ملعان نور وكشف ستر وشرح صدر   
  ١٢. جمرد مساع

  ١٢. در منها ألنّ اختالف اآلثار ينشأ من اختالف مناشيها اليت تص]فإنه يزيد[: قوله  )٤(
لكـنهم اختلفـوا يف تعـيني    ،  كجمهور احملدثني والفقهاء واملعتزلة واخلوارج]ومن ذهب إىل  [: قوله  )٥(

وعند ، فعند احملدثني والفقهاء جزء مكمل، "حاشية الدواين"على ما قاله السيالكويت يف  ، معىن اجلزء 
  ١٢. املعتزلة واخلوارج جزء مقوم

بـأنّ  " املواقـف "فقد صـرح يف     ، "املواقف" هو القاضي عضد الدين صاحب       ]بعض احملقّقني [: قوله  )٦(
  ١٢. التصديق يقبل الزيادة والنقصان حبسب الذات وحبسب املتعلّق

فـإنّ التـصديق بطلـوع     ،  ألنّ التصديق من الكيفيات النفسانية الىت تتفاوت قوة وضعفاً         ]تتفاوت[: قوله  )٧(
  ١٢.  متساويني يف أصل التصديقاوث العامل وإن كانالشمس مثالً أقوى من التصديق حبد
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ة ليس كاألموهلذا قال إبراهيم عليه السالم)١( عليه السالمتصديق النبـي ، :
﴿لَِكنو ِئنطْموهو أنّبقي هاهنا حبث آخر .]٢٦٠: البقرة[﴾قَلِْبي) ٢(ِلي  

وأطبق علماؤنا على )٣( اإلميان هو املعرفةة ذهب إىل أنّبعض القدري ،
كانوا م كما سالالد عليه ة حمم أهل الكتاب كانوا يعرفون نبو ألنّ؛فساده

 فرعار من كان ي من الكفّ وألنّ؛يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق
وا﴿: واستكباراً، قال اهللا تعاىل) ٤( كان ينكر عناداًإمنا و، يقيناًاحلقدحجو 
 حكام من بيان الفرق بني معرفة األ فال بد،]١٤: النمل[﴾أَنفُسهم واستيقَنتها ِبها

 .ل كون الثاين إمياناً دون األو وبني التصديق ا واعتقادها ليصح،واستيقاا
على  التصديق عبارة عن ربط القلب يف كالم بعض املشايخ أنّ) ٥(واملذكور

 ذا يثاب ول،قاملصد  يثبت باختيار وهو أمر كسيب،ما علم من إخبار املخرب
صل بال حي) ٦(اا رمب فإّ، خبالف املعرفةعليه وجيعل رأس العبادات

                                                

 وال كتصديق أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنـه باعتبـار          ]ليس كتصديق النيب عليه السالم    [: قوله  )١(
 ¼لو وزن إميان أيب بكر الصديق بإميان مجيع املؤمنني لرجح إميانه ½: وهذا معىن ما ورد   ، هذا التحقيق 

  ".شرح الفقه األكرب "١٢.  ووقار جنانه وثبات إتقانه وحتقيق عرفانهلرجحان إيقانه: يعين
  ١٢.  فإنه يدلّ على أنّ التصديق اليقيين يقبل الزيادة]ولكن ليطمئن[: قوله  )٢(
  ."شرح املواقف" كذا يف ١٢.  وهو مذهب جهم بن صفوان وبعض الفقهاء]هو املعرفة[: قوله  )٣(
إنّ حممدا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم : كفّار قريش كانوا يقولون فيما بينهم كأكثر ]ينكر عناداً[: قوله  )٤(

باعه، على احلقن "١٢. ويستكربون عن ات"  
  ١٢.  لبيان الفرق بني املعرفة واالستيقان وبني التصديق واالعتقاد]واملذكور[: قوله  )٥(
 كان إمناوأما املعرفة واالستيقان ف،  اختياري فاحلاصل أنّ التصديق اإلمياينّ كسيب    ]فإّا رمبا [: قوله  )٦(

  "ن "١٢. فال يكون إمياناً، يقع يف قلوب الكفّار من غري اختيارهم وكسبهم



 

كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر، 
 التصديق هو أن تنسب باختيارك قني من أنّوهذا ما ذكره بعض احملقّ

 لو وقع ذلك يف القلب من غري اختيار مل يكن حىتالصدق إىل املخرب 
 ديق من أقسام العلم التص ألنّ؛مشكل )٢(وهذا ،وإن كان معرفة) ١(تصديقاً

وهو من الكيفي٣(ةات النفساني (؛ةدون األفعال االختياريألن رنا ا إذا تصو
 أقيم الربهان على ثُم ،ا باإلثبات أو النفي وشككنا يف أّ،النسبة بني الشيئني

لنا هو اإلذعان والقبول لتلك النسبة، وهو معىن ) ٤( فالذي حيصل،ثبوا
ة يكون تلك الكيفي) ٥( نعم حتصيل،ثبات واإليقاعالتصديق واحلكم واإل

باالختيار يف مباشرة األسباب وصرف النظر ورفع املوانع وحنو ذلك، ذا 
 ،اًاً اختيارين هذا هو املراد بكونه كسبيايقع التكليف باإلميان، وك) ٦(االعتبار

                                                
إنـه قـد   ": شـرح املقاصـد  "كما قاله يف ،  بل حيتاج إىل حتصيله مرة أخرى بالكسب     ]تصديقاً[: قوله  )١(

وقـد  ،  صـرف النظـر وتوجيـه احلـواس ومـا أشـبه            كإلقاء الذهن وهو  ، يكون ملباشرة أسبابه باالختيار   
  "نظم" ١٢. واملأمور به من األول، يكون بدونه

  ١٢. كون التصديق فعال اختياريا:  أي]وهذا[: قوله  )٢(
  ١٢. فهو من مقولة الكيف ال من مقولة الفعل،  املختصة بذوات األنفس]النفسانية[: قوله  )٣(
ومـا  ، وما هو إالّ ما حيـصل باملبـادي      ، املقصود هو مطلوب التحصيل    حاصله أنّ    ]فالذي حيصل [: قوله  )٤(

  "نظم" ١٢. هو إالّ اإلذعان أو قبول العقد وربط القلب به أو العلم بالنسبة على منط املطابقة للواقع
 شروع يف اجلواب عـن األشـكال املـذكور، وحاصـله أنـه لـيس املـراد بكـون                 ]نعم حتصيل [: قوله  )٥(

بـل أن يكـون طريـق كـسبه فعـالً      ،  أن يكون من نوع العرض املسمى مبقولة الفعـل        اختيارياً التصديق
  "ن "١٢. وهذا ال ينايف كون املكسوب من مقولة الكيف، اختيارياً

   كونوهذا ال ينايف، باعتبار أنّ حتصيل تلك الكيفية اختياري يقع التكليف:  أي]وذا االعتبار[: قوله  )٦(
      Å 
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عم ، ن)١(ا قد تكون بدون ذلك ألّ؛كفي يف حصول التصديق املعرفةيوال 
وال بأس ، )٢(ة املكتسبة باالختيار تصديقاًيلزم أن تكون املعرفة اليقيني

، وليس ¼رويدنگب½ر عنه بالفارسية  حينئذ حيصل املعىن الذي يعبنه أل؛بذلك
 واملعاندين املستكربين اراإلميان والتصديق سوى ذلك، وحصوله للكفّ

رهم باللسان  يكون بإنكافتكفريهم) ٤(، وعلى تقدير احلصول)٣(نوعمم
 .وإصرارهم على العناد واالستكبار، وما هو من عالمات التكذيب واإلنكار

 مبعىن ، اإلسالم هو اخلضوع واالنقيادألنّ؛ )٥()واإلميان واإلسالم واحد(
                                                

فإنّ التكليف بالشيء حبسب نفـسه غـري التكليـف بـه حبـسب          ،  مقولة الكيف  تلك الكيفية نفسها من   
خبالف ، حتصيله؛ ألنّ تكليف الشيء حبسب نفسه يقتضي أن يكون نفس ذلك الشيء مقدورا للعبد          

وذلـك بـأن   ، فإنه يقتضي أن يكون حتصيله ِمما تتعلّـق بـه القـدرة    ، التكليف بالشيء حبسب التحصيل   
  ١٢. "اخليايل"كذا حيصل من ، ة إليه مقدورة سواء كان نفسه مقدوراً أو اليكون األسباب املفضي

  ١٢. فحصل له معرفة أنه جدار مثالً، بدون الكسب كمن وقع بصره على جسم:  أي]بدون ذلك[: قوله  )١(
وهـو يف نفـسه وإن مل يكـن مـن     ، معتربا يف اإلميان املطلوب حتصيله باالختيـار   :  أي ]تصديقاً[: قوله  )٢(

، وهذا القدر كـاٍف يف طلـب حتـصيله        ، ¼االختياري½: فعال فهو بأسباب وجوده املكسوبة يقال له      األ
  "نظم"١٢. وال يلزمه كونه فعال اختياريا بنفسه يف باب التكليف

  ١٢. بل احلاصل هلم املعرفة اإلضطرارية،  لعدم حتصيل األسباب باالختيار]ممنوع[ :قوله  )٣(
لو سلّمنا أنه ال فرق بني املعرفة واليقني والتصديق وأنّ التـصديق           :  أي ]صولوعلى تقدير احل  [: قوله  )٤(

.  كفروا، ألنه ال عربة بالتصديق املقارن بعالمات التكذيبإمنا: فنقول، كان حاصالً هلؤالء املعاندين
  "ن "١٢

يف هذه املسئلة أنّ   حاصل الكالم   ": اليواقيت" قال سيدنا اإلمام الشعراينّ قدس سره يف         ]واحد[: قوله  )٥(
وإن كـان اإلميـان قـد ينفـك       ، فال ينفك اإلسالم املعترب عن اإلميان     ، اإلميان شرط لالعتداد بالعبادات   

إنّ اإلميان واإلسالم واحد فسر : ومن قال، كمن صدق ثُم اخترمته املنية قبل اتساع وقت التلفّظ، عنه
      Å 

#  

٢٨٨  

   

"  !  



 

ده ويؤي ،، وذلك حقيقة التصديق على ما مر اواإلذعان) ١(قبول األحكام
 بيٍت غَير ِفيها وجدنا فَما الْمؤِمِنني ِمن يهاِف كَانَ من فَأَخرجنا﴿: قوله تعاىل

ِمن ِلِمنيس٣(وباجلملة ،]٣٦: الذاريات[) ٢(﴾الْم (كمن حيأ يف الشرع ال يصح 
 وال نعين بوحدما ،مسلم وليس مبؤمن مؤمن وليس مبسلم، أو أنهعلى أحد ب

  ..................................)٥(املشايخ وظاهر كالم ،)٤(ذلكسوى 

                                                

فمن حقّق النظـر ظهـر لـه أنّ اخلـالف يف           ،  قبول اإلحكام  :اإلسالم باالستسالم واالنقياد الباطن مبعىن    
  ١٢. أم الخالف يف مفهوم اإلسالم،  مترادفانأما

واإلنقياد لألحكام هو معـىن التـصديق       ، أنّ اإلسالم هو اخلضوع   :  يعين ]قبول األحكام : مبعىن[: قوله  )١(
وهو االتحاد ، تلزم االتحاد املطلوبوالترادف يس، فريادف اإلميان، جبميع ما جاء به النيب عليه السالم

وجه التأمل أنّ اإلسالم هو اخلضوع واإلنقياد : قال السيالكويت. فتأمل هذا ما قاله اخليايل، يف الصدق
بل ، فال يكون مرادفاً له، خبالف التصديق فإنه االنقياد القليب   ، سواء كان باجلوارح أو بالقلب    ، مطلقاً
وهـو ال حيـصل إالّ باالنقيـاد    ،  هو يف اإلسـالم املعتـرب يف الـشرع   إمناالكالم ال خيفى أنّ  : أقول. أعم

واالنقياد القليب هو معىن التصديق فقد حتقّق الترادف بال         ، وال يكفي جمرد االنقياد باجلوارح    ، بالقلب
  ١٢. شبهة

وجـه االسـتدالل   ": النظم" وهوسيدنا لوط عليه السالم وأهله، قال يف ]غري بيت من املسلمني   [: قوله  )٢(
يف قريـة لـوط     :  أي ،فتقديره فما وجدنا فيها من بيوت املـؤمنني       ، تصحيح االستثناء؛ إذ أصله االتصال    

 يـصح االسـتثناء   حـىت ، فيجـب أن يكـون املـسلمون مـن جـنس املـؤمينن        . بيتاً إالّ بيتاً من املـسلمني     
  ١٢. ¼ إالّ بيت احلجاممارأيت من بيوت احلوكة بيتاً½: وإالّ لكان مثل قولنا، متصالً

، أنّ املراد بالوحدة عدم صـحة سـلب أحـدمها عـن اآلخـر             : يعين،  تصوير للمدعى  ]وباجلملة[: قوله  )٣(
  "خيايل "١٢. ويثبت بكلّ منهما، وهو أعم من الترادف والتساوي

ولـيس  ، وهـو املـسمى بالتـساوي     ، عدم صـحة سـلب أحـدمها عـن اآلخـر          :  أي ]سوى ذلك [: قوله  )٤(
  "ن "١٢. وهو اتحادمها حبسب املفهوم، الترادف دعىامل

  ، حدة مترادفان، لكنه ذكر لكلّ منهما مفهوماً علىأما" التبصرة" ظاهر عبارة ]كالم املشايخ[ :قوله  )٥(
      Å 
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ّأنهمبعىن ) ١(عدم تغايرمهام أرادوا أال، أحدمها عن اآلخر ال ينفك  
 اإلميان هو تصديق  من أنّ"الكفاية" ذكر يف امكاد حبسب املفهوم االحتّ

واخلضوع ) ٢(من أوامره ونواهيه، واإلسالم هو االنقياد اهللا تعاىل فيما أخرب
بقبول األمر والنهي، فاإلميان ال ق إالّ، وذا ال يتحقّتهأللوهي عن ينفك 

ما حكم من آمن : ، ومن أثبت التغاير يقال له)٣(اإلسالم حكماً فال يتغايران
دمها حكماً ليس بثابت لآلخر فإن أثبت ألح ومل يسلم أو أسلم ومل يؤمن؟

 اَألعراب قَالَِت﴿: قوله تعاىل: فإن قيل . فقد ظهر بطالن قوله، وإالّ)٤(فبها
ق يف حتقّ) ٥( صريح]١٤: احلجرات[﴾أَسلَمنا قُولُوا ِكنولَ تؤِمنوا لَم قُلْ مناآ

                                                

  ١٢. كذا حيصل من احلواشي، وفسر مبا يرجع إىل التالزم
، سالم له إطالقات ومعاين يف اخلطابات الشرعيةالظاهر أنّ اإل  ": النظم" قال يف    ]عدم تغايرمها [: قوله  )١(

  ١٢. وأصل معناه االنقياد وهو ملحوظ يف مجيع موارده على اختالف أحنائه
هـذا  : قـال الـسيالكويت  ،  والتصديق بألوهيته تعاىل يستلزم التصديق بسائر أحكامـه    ]هو االنقياد [: قوله  )٢(

فاليرد عليه أنّ بعـض الكفّـار كـانوا يـصدقون بـاهللا       ، مهإمجاالً وأما تفصيالً فبعد أن يثبت كوا أحكا       
. تعاىل مع أّم ال يصدقون بسائر األحكام؛ ألنّ عدم تصديقهم لعدم ثبوت كوا أحكامه تعاىل عندهم

١٢  
 ألنّ األشاعرة قد فسروا الغريية بكون املوجودين حبيث يتصور وجـود أحـدمها          ]فال يتغايران [: قوله  )٣(

  ١٢. وقد تقدم يف حبث الصفات، ميكن االنفكاك بينهما: أي، بدون اآلخر
فـإن أثبـت ألحـدمها حكمـاً     : ويف بعـض النـسخ  ، ثبت مطلوبه : أي،  فمرحبا ذه احلالة   ]فبها[: قوله  )٤(

ولكـن ال بـد مـن    ، حاصـل النـسختني واحـد   ": النـرباس "قال يف ، ليس بثابت لآلخر فظهر بطالن قوله    
لكنـه ال يثبـت   : أي، وهواسـتثناء نقـيض املقـدم لينـتج نقـيض التـايل          ،  األوىل تقدير كالم بعد الشرطية   

  ١٢. حكماً كذلك فال يثبت مطلوبه
  ١٢. وهذا يدلّ على التغاير، ¼أسلمنا½: وأمرهم بأن يقولوا، ¼آمنا½:  ألنه تعاىل رد قوهلم]صريح[: قوله  )٥(
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 ال يوجد ع اإلسالم املعترب يف الشراملراد أنّ: قلنا ،اإلسالم بدون اإلميان
من غري انقياد الباطن، ) ١(بدون اإلميان، وهو يف اآلية مبعىن االنقياد الظاهر

: )٢(فإن قيل ،انادة من غري تصديق يف باب اإلميظ بكلمة الشهمبنـزلة التلفّ
داً رسول اهللا وتقيم  حمم اهللا وأنّأن تشهد أن ال إله إالّ½: قوله عليه السالم

دليل¼ البيت إن استطعت إليه سبيالًالصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج  
 مثرات املراد أنّ: قلنا .ال التصديق القليب) ٣( اإلسالم هو األعمالعلى أنّ

 تدرونأ ½: )٥(ه ذلك، كما قال عليه السالم لقوم وفدوا عليهوعالمات) ٤(انمياإل
:  عليه السالم، قال¼اهللا ورسوله أعلم½:  فقالوا¼؟ما اإلميان باهللا وحده

                                                

واملــذكور يف اآليــة اإلســالم ، ســالم الــشرعي فاحلاصــل أنّ كالمنــا يف اإل]االنقيــاد الظــاهر[: قولــه  )١(
اللغوي ،  فاملعىن، وهو االنقياد الظاهري :      قل مل يوجد منكم التـصديق البـاطين ،    بـل االنقيـاد الظـاهري
  ١٢. للطمع

، وحتريرها أنّ دليلكم وإن دلّ على أنّ اإلسالم هو االنقياد    ،  هذا معارضة يف املقدمة    ]فإن قيل [ :قوله  )٢(
حيـث جعـل اإلسـالم مـن أفعـال      ،  احلـديث  ¼أن تشهد ½: وهو قوله عليه السالم   ، نا ما ينفيه  ولكن عند 
  ١٢. "حا شية اخليايل"، اجلوارح

 من الشهادة وإقامـة الـصالة وإيتـاء الزكـاة وصـوم رمـضان وحـج البيـت بـشرط           ]هو األعمال [: قوله  )٣(
و التـصديق بالقلـب فقـد دلّ علـى التغـاير          هـ  إمنـا ال التصديق القليب، وقد تقرر أنّ اإلميان        ، االستطاعة

  ١٢. بينهما
 احتيج إىل هذا التأويل ِلما تظافر النصوص أنّ مالك النجاة إمنا ]املراد أنّ مثرات اإلميان[: قوله  )٤(

فتاركها غري خالـد يف النـار      ، مع أنّ هذه األعمال ليست مالكها     ، عن اخللود يف النار هو اإلسالم     
  ١٢. كما سبق

وقـد ذكـره   ، والتفـصيل يف كتـب األحاديـث     ،  هؤالء الوفد كانوا وفد عبد القيس      ]وفدوا عليه [ :قوله  )٥(
  ١٢. أيضاً" املصابيح"صاحب 
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داً رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة  حمم اهللا وأنّشهادة أن ال إله إالّ½
 :مهللا عليه وسلّى ا وكما قال صلّ¼وصيام رمضان وأن تعطوا من املغنم اخلمس

 وأدناها إماطة  اهللاوسبعون شعبة أعالها قول ال إله إالّ) ١(اإلميان بضع½
 له أن وإذا وجد من العبد التصديق واإلقرار صح( .¼األذى عن الطريق

أنا مؤمن : )٢(وال ينبغي أن يقول( .هعنق اإلميان لتحقّ) اأنا مؤمن حق: يقول
 فهو كفر ال حمالة، وإن كان للشك إن كان نه أل؛) تعاىلإن شاء اهللا

٣(بللتأد (يف العاقبةوإحالة األمور إىل مشيئة اهللا تعاىل، أو للشك )واملآل  )٤
ل أو ،ك بذكر اهللا تعاىلال يف اآلن واحلال، أو للتربعن تزكية نفسه ءلترب 

                                                

بضعة رجال وبضع : تقول،  يف العدد من الثلث إىل التسع¼البضع½": املعجم الوسيط" يف ]بضع[: قوله  )١(
، وكذلك يستعمل مع العقود، بضعة عشر رجالً وبضع عشرة أمرأة: فتقول، ويركّب مع العشرة ، نساء
  ١٢. وال يستعمل مع املائة واأللف، بضعة وعشرون رجالً وبضع وعشرون امرأة: فتقول

مة يف جواز االستثناء يف اإلميان فقـد منـع اإلمـام أبـو حنيفـة       قد اختلف األيِ   ]ال ينبغي أن يقول   [: قوله  )٢(
وقد حقّق الشارح أنه ال خـالف  ، املنع عن األكثرين" املقاصد"وحكي يف ، رمحه اهللا تعاىل عن ذلك  

وإن ، بني الفريقني حقيقة يف املعىن؛ ألنه إن أريد باإلميان جمرد حصول املعىن فهو حاصـل يف احلـال   
، وال قطع حبصوله يف احلال، عليه النجاة والثواب يف اآلخرة فهو حتت مشيئة اهللا تعاىلأريد ما يترتب 

  ١٢". اليواقيت"كذا يف ، ومن فوض إىل املشيئة أراد الثاين، فمن قطع باحلصول أراد األول
ب بإحالـة  أنه للتأد": شرح املقاصد "يف  ، االتصاف باألدب مع اهللا سبحانه تعاىل     :  أي ]للتأدب[: قوله  )٣(

 الْمـسِجد  لَتـدخلُن ﴿:  هـو كقولـه تعـاىل   إمنـا وهذا ليس فيه معىن الشك أصـالً و   ، األمور إىل مشيئة اهللا   
امراَء ِإنْ الْحش آ اللَّهتعليماً إذا دخل املقابر: وكقوله عليه الصالة والسالم، اآلية] ٩٩: يوسف[﴾ِمِنني :

  ١٢". شرح الفقه األكرب"نقله يف ، ¼إن شاء اهللا بكم الحقونالسالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا ½
وهـذا  ،  وذلك ألنّ العبد يف خطر عظيم من سوء اخلامتة والعياذ بـاهللا تعـاىل           ]للشك يف العاقبة  [: قوله  )٤(

  ١٢.  يكون كفراًحىتالشك ليس يف نفس 
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وال ½: قال) ١( وهلذا يوهم بالشكأنه ِلماواإلعجاب حباله، فاألوىل تركه 
 فال معىن لنفي م يكن للشك إذا لَنه أل؛¼الجيوز½:  دون أن يقول¼ينبغي

والتابعني، ) ٢( الصحابةحىتاجلواز، كيف وقد ذهب إليه كثري من السلف 
 ه الشباب ليس من أفعال ألنّ؛¼ إن شاء اهللاأنا شاب½: مثل قولك) ٣(وليس هذا
 حيصل به اِمم وال ر البقاء عليه يف العاقبة واملآل، يتصواِمم وال ،املكتسبة

 .¼ق إن شاء اهللاأنا زاهد مت½: )٤(كتزكية النفس واإلعجاب، بل مثل قول
ه ب احلاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي إىل أنّ) ٥(قنيوذهب بعض احملقّ

خيرج عن الكفر، لكنة والضعف، وحصول  التصديق يف نفسه قابل للشد
 الْمؤِمنونَ هم أُولَِئك﴿: تعاىلالتصديق الكامل املنجي املشار إليه بقوله 

 إمنا هو يف ]٤: األنفال[﴾كَِرمي وِرزق ومغِفرةٌ ربِهم ِعند درجات لَهم حقا
                                                

  "ن "١٢. ألنّ تركه أوىل بال وجوب:  أي]وهلذا[: قوله  )١(
كان عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعـاىل عنـه إذا   ": اليواقيت واجلواهر" قال يف    ] الصحابة ىتح[: قوله  )٢(

  ١٢. ¼قول العبد أنا مؤمن إن شاء اهللا تعاىل أوىل من اجلزم½: يقول، سئل عن ذلك
فإن مل يثبت الكفر فـال أقـلّ مـن أن يكـون        : حيث قال ، "التعديل" رد على صاحب     ]ليس هذا [: قوله  )٣(

: حيث ال يقال، وهو اليستعمل يف احملقّق يف احلال، ظ به حراماً؛ ألنه صريح يف الشك يف احلالالتلفّ
  ١٢". شرح الفقه األكرب" قد نقله املالّ علي القاري يف ،¼أنا شاب إن شاء اهللا تعاىل½

ون دعواها مظنة ويك،  ألنّ اإلميان والزهد والتقوى أعمال كسبية يتصور بقائها    ]بل مثل قولك  [: قوله  )٤(
  "ن "١٢. فخر وإعجاب

وحاصـله أنّ  ،  يف توجيه جواز االستثناء وهـو اإلمـام الغـزايل رمحـه اهللا تعـاىل             ]بعض احملقّقني [: قوله  )٥(
لكن التـصديق الكامـل   ، واملرء به جازم، التصديق املصحح إلجراء أحكام على العبد يف الدنيا حاصل   

  ١٢". شرح الفقه األكرب"، فيفوض علمه إىل مشيئة اهللا تعاىل، ياملنوط به النجاة يف العقىب أمر خف



 

أنا ½:  أن يقال يصحأنه نقل عن بعض األشاعرة لَماو .)١(مشيئة اهللا تعاىل
اإلميان والكفر والسعادة يف ) ٢( العربة بناء على أنّ،¼ تعاىلمؤمن إن شاء اهللا

 وإن كان ، املؤمن السعيد من مات على اإلمياننّأ حىتالشقاوة باخلامتة 
 من مات على الكفر نعوذ فر الشقياالكو ،طول عمره على الكفر والعصيان

 على ما أشري إليه بقوله ، وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة،باهللا
كَانَ﴿:  إبليستعاىل يف حقِم ون وبقوله عليه ]٣٤: البقرة[﴾الْكَاِفِرين ،

، أشار ¼ه من شقي يف بطن أمه والشقيالسعيد من سعد يف بطن أم½: السالم
 بعد اإلميان نعوذ بأن يرتد) والسعيد قد يشقى: (بقوله) ٣(إىل إبطال ذلك

يكون ) ٤(روالتغي(بأن يؤمن بعد الكفر )  قد يسعدوالشقي(،  من ذلكباهللا
                                                

 وال ،¼أنـا مـؤمن كامـل نـاج إن شـاء اهللا تعـاىل       ½:  فمعىن االسـتثناء حينئـذ     ]يف مشيئة اهللا تعاىل   [: قوله  )١(
  "ن "١٢. خيفى جوازه بل ال جيوز ترك االستثناء

والكفـر احلاصـل يف    ، اصل يف اخلامتـة هـو املنجـي   أنّ اإلميان احل:  يعين ]بناء على أنّ العربة   [: قوله  )٢(
وما حيكى عنهم من أنّ ، ال مبعىن أنّ إميان احلال ليس بإميان وكفره ليس بكفر  ، هو املهلك  اخلامتة

فمعناه أنّ من علم اهللا منه السعادة املعتربة ، السعيد من سعد يف بطن أمه والشقي من شقي يف بطن أمه     
، وأنّ السعيد الـذي يعتـد بـسعادته   ،  فهو ال يتغير إىل شقاوة املوافاة وبالعكس،اليت هي سعادة املوافاة 

  ١٢". شرح املقاصد"كذا يف ، من علم اهللا أن خيتم له بالسعادة وكذا الشقاوة
كمـا أنّ العـامل مـن قـام بـه       ،  حاصل هذا اإلبطال أنّ املؤمن من قـام بـه اإلميـان            ]إبطال ذلك [ :قوله  )٣(

فلـومل يعتـرب إميانـه يف حـال حياتـه      ، والشقي مـن قـام بـه الـشقاوة       ، ن قام به السعادة   والسعيد م ، العلم
بـل حــال  ، فـال بــد أن ال خيـتص باخلامتـة   ، والـالزم باطـل  ، وصـحته جتـري عليـه أحكـام الكــافرين    

. اإلنسان قد يتغير من اإلميان إىل الكفر ومن الكفر إىل اإلميـان ومـن الـشقاوة إىل الـسعادة وبـالعكس                
  . بعض احلواشي١٢

  تقريره أنّ تغير السعادة والشقاوة حمال؛ ألنه يوجب التغير يف، جواب سؤال مقدر  ]والتغير[: قوله  )٤(
      Å 
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) واإلشقاء ومها من صفات اهللا تعاىل) ١(سعادة والشقاوة دون اإلسعادعلى ال
ر على اهللا وال تغي( .وةن الشقاي واإلشقاء تكو،ن السعادةي اإلسعاد تكو أنِّلما

 ، للحوادث القدمي ال يكون حمال من أنّ مراملَ) تعاىل وال على صفاته
إن أريد بنه أل؛يف املعىن) ٢( ال خالفأنه واحلق د اإلميان والسعادة جمر

ب عليه النجاة حصول املعىن فهو حاصل يف احلال، وإن أريد به ما يترت
والثمرات فهو يف مشيئة اهللا تعاىل ال قطع حبصوله يف احلال، فمن قطع 

ض إىل املشيئة أراد الثاينباحلصول أراد األوويف إرسال ( .ل ومن فو
 وهي سفارة العبد بني اهللا  من الرسالة،¼فعول½  علىمجع رسول) الرسل

  ..............................................)٣(تعاىل وبني ذوي األلباب

                                                

كـذا  . ¼إخل... والتغيـر ½: فأجابه بقولـه  . وتغيرها حمال ، ومها من صفات اهللا تعاىل    ، اإلسعاد واإلشقاء 
  ١٢". النرباس"يف 

ا يلـزم  إمنـ ، شقاء مرة بال تغيـر فيهمـا     عبد الواحد يتعلّق به اإلسعاد مرة واإل       بل ال  ]دون اإلسعاد [: قوله  )١(
  ١٢. التغير يف التعلّق فقط

  ١٢. بني احلنفية والشافعية:  أي]ال خالف[: قوله  )٢(
ذوي العقول وقد حقّق العالّمة ابـن حجـر اهليتمـي قـدس سـره يف               :  أي ]إخل... ذوي األلباب [: قوله  )٣(

 اجلمـادات بـأن   حـىت أنه صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم أرسل إىل مجيع املخلوقـات       ":  احلديثية الفتاوى"
ويتأيـد هـذا بقولـه صـلّى اهللا     ،  عرفته وأمنت به واعترفت بفضله     حىتركّب فيها فهم وعقل خمصوص      

ة الرسـالة  إنّ الشارح أراد مـن الرسـال     : وميكن أن يقال  ، ¼وأرسلت إىل اخللق كافّة   ½: تعاىل عليه وسلّم  
على ما أفاد سيدي حـافظ امللّـة العالّمـة املفـيت     ، وإالّ فالرسالة التشريفية عامة جلميع اخللق    ، التبليغية

العذاب الـشديد لـصاحب   "يف كتابه ، الشاه عبد العزيز قدس سره مؤسس اجلامعة األشرفية مبباركفور  
 أنّ مجيـع اخللـق مكلّـف باإلميـان     ريالشيخ أمحد رضا القـاد    لكن يظهر من كالم     ، "مقامع احلديد 
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ا عللهم فيما قصرت عنه عقوهلم من مصاحل الدنيا ) ١(ته ليزيحقمن خلي
أي) حكمة (، يف صدر الكتابواآلخرة، وقد عرفت معىن الرسول والنيب: 

 ال مبعىن ، اإلرسال واجبويف هذا إشارة إىل أنّ .مصلحة وعاقبة محيدة
 فيه من املَ) ٣( قضية احلكمة تقتضيهعلى اهللا تعاىل، بل مبعىن أنّ) ٢(الوجوب

، وال )٤(ة والربامهةوليس مبمتنع كما زعمت السمني ،احلكم واملصاحل
 أشار إىل وقوع ثُم ،)٥(منيمبمكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض املتكلّ

                                                
فعلى هذا التقدير الرسالة التبليغية أيضاً تكـون عامـة     ، باهللا تعاىل ورسالة نبينا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم        

  ١٢. جلميع اخللق
ليدفع اهللا تعاىل بتوسط هذه السفارة عللـهم وأسـقامهم الروحانيـة الـواردة              :  أي ]إخل... ليزيح[: قوله  )١(

كبيان دواء املـرض    ، ويهدي يف ضمنه إىل معاجلات جسدية أيضاً      ، على قلوم وألسنتهم وجوارحهم   
  ١٢. أو بيان خواص األشياء ومنافعها ومضارها ِمما ال يناله التجربة

إنّ اإلرسـال واجـب؛ ألنّ النظـام    :  خالفاً للفالسـفة فـإّم يقولـون    ]إخل... ال مبعىن الوجوب  [: قوله  )٢(
وقال بعض املعتزلة أيـضاً  ، ل الذي تقتضيه العناية األزلية ال يتم بدون النيب الواضع لقوانني العدل   األكم

إذا علم اهللا من أمة أّم يؤمنون وجب عليه إرسـال الـنيب        : و فصل بعضهم فقال   ، بالوجوب عليه تعاىل  
  ١٢. "ح املواقفشر"كذا يف ، وإالّ مل جيب بل حسن فقط، إليهم ِلما فيه من استصالحهم

أنّ العـادة اإلهليـة جاريـة باإلرسـال؛ ألنّ         :  واحلاصل أنّ الوجوب عادي مبعىن     ]إخل... تقتضيه[: قوله  )٣(
واملاتريديـة يعترفـون ـذا الوجـوب       ، تـرجح جانـب وقوعـه مـع جـواز تركـه           : أي، احلكمة تقتـضيه  

  ١٢.  ال عليههذا وجوب من اهللا تعاىل: فيقولون، ويفارقون املعتزلة يف اللفظ
ومنهم من ، أنّ من الربامهة من قال بنبوة آدم عليه السالم فقط" املواقف" يظهر من ]والربامهة[: قوله  )٤(

  ١٢. قال بنبوة إبراهيم عليه السالم فقط
 وهم مجهور األشاعرة القائلني بأنّ العقل ال حيكم باحلسن والقـبح وأنّ اهللا       ]بعض املتكلّمني [: قوله  )٥(

والـشارح قـد جـرى يف هـذا املقـام علـى رأي       ،  يفعل ما يشاء مبحض إرادته بـال غـرض داع   سبحانه
  "ن '١٢. املاتريدية
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وقد : (فقال رسالته توفائدته وطريق ثبوته وتعيني بعض من ثبت) ١(اإلرسال
ألهل اإلميان والطاعة ) رينمبش) ٢( رسالً من البشر إىل البشر تعاىلأرسل اهللا

ألهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب، فإنّ) ومنذرين (،ة والثوابباجلن 
 ر إالّوإن كان فبأنظار دقيقة ال يتيس ،)٤( ال طريق للعقل إليهِمما) ٣(ذلك
) للناس ما حيتاجون إليه من أمور الدنيا والديننني ومبي( .بعد واحد) ٥(لواحد

فإنه تعاىل خلق اجلنوتفاصيل ، فيهما الثواب والعقابة والنار وأعد 
ا واالحتراز عن الثاين ،لأحواهلما وطريق الوصول إىل األوبه  ال يستقلِّمم 

  ومل جيعل للعقول واحلواس،ة، وكذا خلق األجسام النافعة والضار)٦(العقل
 منها ما هي ممكنات ال طريق ، وكذا جعل القضايا،الستقالل مبعرفتهماا

                                                
  ١٢.  إشارة إىل الرد على من يعترف بإمكان الرسالة وينكر وقوعها، لعدم املرجح]وقوع اإلرسال[: قوله  )١(
وإالّ فقـد تقـدم أنّ نبينـا        ، واألهـم بالبيـان    هذا مبين على الغالب يف الوقـوع         ]إخل... إىل البشر [: قوله  )٢(

  ١٢. ورسالته عامة جلميع اخللق، صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم أرسل إىل مجيع املخلوقات
  ١٢. العلم بالثواب والعقاب وأسباما:  أي]ذلك[: قوله  )٣(
بـل  ،  البدن فهـو غـري تـام    وأما ما ذكره الفالسفة بصدد مفارقة النفس من     ]ال طريق للعقل إليه   [: قوله  )٤(

هدايـة  "والعقـاب يف اجلهـل علـى مـا يظهـر مـن          ، غري صحيح؛ ألّم حصروا سبب الثـواب يف العلـم         
  ١٢. وغريه" احلكمة

وهؤالء هـم   ، صاحب العقل القوي املستعد هلذه األنظار قليل الوجود       :  أي ]إخل... إالّ لواحد [: قوله  )٥(
  "ن "١٢. دوا إىل بعض األمور الشرعيةواهت، الذين نشأوا يف فترة األنبياء

فهم قالوا بأنّ مـا حكـم   ،  إشارة إىل الرد على الربامهة والصابية والتناسخية  ]ال يستقلّ به العقل   [: قوله  )٦(
وما مل حيكم فيه حبسن وال قـبح يفعـل عنـد       ، وما حكم بقبحه يترك   ، العقل حبسنه من األفعال يفعل    

  ١٢. "املواقف"كذا يف ، احلاجة إليه



 

ظهر للعقل تأو ممتنعات ال ) ١( ومنها ما هي واجبات،اإىل اجلزم بأحد جانبيه
 ،)٢(ل أكثر مصاحلهإال بعد نظر دائم وحبث كامل لو اشتغل اإلنسان به لتعطّ

  اهللا كما قال،فكان من فضل اهللا تعاىل ورمحته إرسال الرسل لبيان ذلك
 :أي) دهموأي( .]١٠٧: األنبياء[﴾ِللْعالَِمني رحمةً الَِّإ) ٣(أَرسلْناك وما﴿: تعاىل

يظهر ) ٤( وهي أمر،مجع معجزة) باملعجزات الناقضات للعادات(األنبياء 
ي املنكرين على وجه يعجز ة عند حتدعي النبو مدخبالف العادة على يد

 وجب ِلما لوال التأييد باملعجزة نهان مبثله، وذلك ألاملنكرين عن اإلتي
 وعند ظهور ، بان الصادق يف دعوى الرسالة عن الكاذبِلماقبول قوله، و

 اهللا تعاىل خيلق بأنّ) ٥( العادةياملعجزة حيصل اجلزم بصدقه بطريق جر
                                                

  ١٢. وكونه قادراً مريداً شائياً،  كحدوث العامل وكونه تعاىل عاِلماً بكلّ جزئي متغير]واجبات[: قوله  )١(
 إذ لو أمكن مثالً معرفة األدوية وطبائعها وخواصها للعامة بالتجربة ففـي      ]لتعطّل أكثر مصاحله  [ :قوله  )٢(

ربـة مـع أنّ اشـتغاهلم بـذلك يوجـب تعطّـل        دهر طويل ويقعون يف املهالك قبـل قـدرة اسـتكمال التج           
  ."شرح املواقف" ١٢. والشغل عن مصاحل املعاش، الصناعات الضرورية

لكـن مـن   ،  فإنه عليه السالم بين أمرالدين والـدنيا لكـلّ مـن آمـن وكفـر               ]إخل... وما أرسلناك [: قوله  )٣(
م رمحةً للكافرين بأّم آمنوا بدعائـه  وقد يوجه كونه عليه السال، كفرمل يهتد دايته ومل ينتفع برمحته 

  ١٢. قاله العالّمة اخليايل، عن اخلسف واملسخ
أن يكـون   : األول، أشـار الـشارح إليهـا يف التعريـف        ،  للمعجزة سبعة شروط   ]إخل... وهي أمر [: قوله  )٤(

أن يكـون مقرونـاً     : الرابـع ، أنّ يتعـذّر معارضـته    : الثالث، أن يكون خارقاً للعادة   : الثاين، فعل اهللا تعاىل  
، أن ال يكـون مـا ادعـاه وأظهـره مكـذّباً لـه         : الـسادس ، أن يكون موافقاً للدعوى   : اخلامس، بالتحدي
بل مقارنة هلا أو متأخرة عنـها بزمـان يـسري يعتـاد      ، أن ال تكون املعجزة متقدمة على الدعوى      : السابع
  ١٢". شرح العقائد العضدية"قاله احملقّق الدواين يف  ،مثلها

   كما، إشارة إىل أنّ داللة املعجزة على الصدق ليست عقلية حمضة]إخل... بطريق جري العادة[: قوله  )٥(
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 وإن كان عدم خلق العلم ممكناً يف ،العلم بالصدق عقيب ظهور املعجزة
 رسول هذا امللك أنهعى أحد مبحضر من مجاعة  وذلك كما اد،)١(نفسه

إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من مكانك :  قال للملكثُمإليهم، 
ات ففعلثالث مر،حيصل للجماعة علم ضروري بصدقه يف مقالته،  عادي 

عىن التجويز مب ي اإلمكان الذاِت فإنّ،وإن كان الكذب ممكناً يف نفسه
٢(العقلي( م ينقلب  جبل أحد لَ كعلمنا بأنّ،ال ينايف حصول العلم القطعي
 ؛ مع إمكانه يف نفسه فكذا هاهنا حيصل العلم بصدقه مبوجب العادة،ذهباً
ّا أحد طرق العلمأل كون املعجزة  مكانإيف ذلك ) ٣(، وال يقدحكاحلس

 ديقأو كوا لتص، )٥( أو كوا ال لغرض التصديق،)٤( تعاىلمن غري اهللا
                                                

بل هي عندنا داللة عادية؛ ألنّ ظهورهـا علـى يـد الكـاذب ولـو أمكـن عقـالً فنفيـه         ، للفعل على فاعله  
  ١٢.  أيضاً"شرح املواقف"كذا يفهم من ، كما هو شان العلوم العادية، مقطوع به عادة

لكنه ، خلق املعجزة على يد الكاذب مقدور له تعاىل :  وقالت املعتزلة  ]إخل... ممكناً يف نفسه  [: قوله  )١(
فيمتنـع صـدوره عنـه    ، ممتنع وقوعه يف حكمته؛ ألنه فيه إيهام صدقه وهو إضـالل قبـيح مـن اهللا تعـاىل        

قـدور يف نفـسه؛ ألنّ هلـا داللـة علـى         إنه غري م  : وقال الشيخ األشعري وبعض أصحابه    ، كسائر القبائح 
  ١٢". املواقف"قاله يف ، الصدق قطعاً

،  قيد بذلك؛ ألنّ أهل العرف يطلقون اإلمكان على ما ال خيالف العادة]مبعىن التجويز العقلي  [: قوله  )٢(
ل واإلمكـان العـريفّ ينـايف حـصو    ، وهو أخص من الذايت؛ ألنّ تكلّم الصيب ممكن بالذات ال يف العرف       

ن "١٢. العلم القطعي"  
  ١٢. هذا هو اجلواب اإلمجايل،  ألنّ االحتماالت العقلية ال تنايف العلم العادي]إخل... ال يقدح[: قوله  )٣(
وذلك ألنـه قـد تقـدم أنـه ال مـؤثّر يف      ،  كالنيب أو امللك أو الشيطان]إخل... من غري اهللا تعاىل  [: قوله  )٤(

  ١٢. "املواقف"كذا يستفاد من ،  تكون إالّ فعالً له تعاىل ال لغريهالوجود إالّ اهللا فاملعجزة ال
  عاله تعاىلـ وذلك ألنا ال نقول بأنّ خلق املعجزة لغرض التصديق؛ ألنّ أف]ال لغرض التصديق[: قوله  )٥(
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  يف العلم الضروريح إىل غري ذلك من االحتماالت كما ال يقد،الكاذب
احلسيأنه مبعىن  حبرارة النار إمكان عدم احلرارة للنارر عدمها مل  لو قد

ا أم )مسالعليهما الد خرهم حممآو) ١(ل األنبياء آدموأو( .يلزم منه حمال
نهأ ى عل فبالكتاب الدالّ،ة آدم عليه السالمنبومع القطع ،)٢(ي قد أمر و 

                                                
 ١٢. إنّ خلقها على يد املدعي يدلّ على تصديق له قائم بذاتـه          : بل نقول ، عندنا غري معلّلة باألغراض   

  ."شرح املواقف"
ثُم ، ثُم إدريس عليه السالم،  وبعده شيث بن آدم عليهما السالم]أول األنبياء آدم عليه السالم   [: قوله  )١(

، ثُم إمساعيل ابنـه ، ثُم إبراهيم خليل اهللا، ثُم صاحل عليه السالم   ، ثُم هود عليه السالم   ، نوح عليه السالم  
فخـرج يعقـوب    ، ولدا يف بطن واحـد    ، وكان له ابنان يعقوب وعيصو    ، مثُم إسحاق أخوه عليهم السال    
وأمـا يعقـوب فهـو أبـو بـين إسـرائيل       ، مسي يعقوب خلروجه على عقبـه  ، من بطن األم على أثر عيصو     

 وكان لوط عليه السالم يف زمن إبراهيم عليه السالم وكان ابن ،¼إسرائيل½: فكان يقال ليعقوب ، كلّهم
ثُـم داود   ، ثُـم يـونس   ، ثُم موسى عليه السالم وأخوه هارون عليه السالم       ، عليه السالم ثُم شعيب   ، عمه

ثُم ابنه حيىي عليه الـسالم ثُـم   ، ثُم زكريا عليه السالم، ثُم ابنه سليمان عليه السالم، النيب عليهما السالم 
انقطعت الرسـل بعـد   ، وخليفته من بعدهثُم إلياس عليه السالم وكان اليسع تلميذه     ، عيسى عليه السالم  

ومل يكـن يف ولـد   ، عيسى عليه السالم إىل وقت سيدنا حممد صلّى اهللا تعاىل عليه وآله و صحبه وسلّم  
إمسعيل عليه السالم  نيب إالّ نبينا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم وهو آخر الكلّ وخـامتهم وأوهلـم تـشريفاً        

للفقيـه  " بـستان الفقيـه  "ذكره بعض احملشني عـن     ، سلمني ِممن يعتدم  وأفضلهم بإمجاع امل  ، بالنبوة
١٢. أيب الليث السمرقندي  

: البقـرة [﴾الْجنـةَ  وزوجـك  أَنت اسكُن﴿: وأما األمر فقوله تعاىل]إخل... على أنه قد أمر وي [: قوله  )٢(
هـذا لكـن ذكـر يف    ، اآليـة ] ٣٥: البقـرة [﴾الـشجرة  ِههِذ تقْربا والَ﴿: وأما النهي فهو قوله تعاىل ، ]٣٥

نعم يـرد أن  ، أنّ هذا األمر والنهي كان قبل البعثة؛ ألنه يف اجلنة وال أمة له هناك  " املواقف واملقاصد "
  "خيايل "١٢. مل  ال يكفي أن تكون حواء أمةً له يف اجلنة :يقال



 

 ،ة واإلمجاع، فهو بالوحي ال غري، وكذا السن)١( آخر مل يكن يف زمنه نيبأنهب
على ما نقل عن البعض يكون كفراًتهفإنكار نبو ، وأما نبوى اهللا د صلّة حمم
ة فقد علم ا دعوى النبوة وأظهر املعجزة، أمعى النبو ادنهألف :معليه وسلّ

 أظهر كالم اهللا تعاىل أنه: أحدمها: ا إظهار املعجزة فلوجهني، وأم)٢(ربالتوات
أقصر سورة ب ته مع كمال بالغتهم فعجزوا عن معارض،البلغاء) ٣(ى بهوحتد
وأعرضوا عن ) ٥(هم خاطروا مبهجحىتعلى ذلك، ) ٤( مع الكهم،منه

مع  ،املعارضة باحلروف إىل املقارعة بالسيوف، ومل ينقل عن أحد منهم
 من عند أنه ذلك قطعاً على  يدانيه، فدلِّممااإلتيان بشيء ) ٦(ر الدواعيتوفّ

                                                

وفيه تأمل؛ ألنه قد أمـرت أم  ، مر بال واسطة فيكون وحياً فيكون األ]مل يكن يف زمنه نيب آخر  [: قوله  )١(
وأم عيـسى عليـه     ، ]٣٩: طـه [﴾التـابوتِ  ِفـي  اقِْذِفيـهِ  أَِن﴿: موسى عليه السالم بال واسطة بقوله تعـاىل       

ة واحلـق أنّ األمـر بـال واسـط    ]. ٢٥: مرمي[﴾النخلَِة ِبِجذِْع ِإلَيِك وهزي﴿: السالم كذلك بقوله تعاىل  
إنما يستلزم النبوة إذا كان ألجل التبليغ إىل الغري، وأمر آدم عليه السالم كذلك؛ ألنّ حواء مـشاركة يف    

  "خيايل "١٢. ذلك األمر والنهي مع أنّ اخلطاب آلدم فقط
  ١٢. فال جمال لإلنكار فيها،  حبيث صار ملحقاً بالعيان واملشاهدة]علم بالتواتر[: قوله  )٢(
كقوله ، وآيات التحدى كثرية ،  والتحدي أّا متواتر حبيث مل يبق فيه شبهة        ]إخل... ى به حتد[: قوله  )٣(

  ١٢]. ٢٣: البقرة[﴾ِمثِْلِه ِمن ِبسورٍة فَأْتوا﴿:وقوله تعاىل، ]٣٤: الطور[﴾ِمثِْلِه ِبحِديٍث فَلْيأْتوا﴿: تعاىل
صل التهالك أن يزدحم احليوانـات علـى       وأ، حرصهم على املعارضة  : أي ]إخل... مع الكهم [: قوله  )٤(

  "ن "١٢.  يهلك بعضهم بعضاً حرصاً على أخذهحىتشيء 
، واملخـاطرة اإليقـاع يف اخلطـر واهلـالك والبـاء زائـدة            ،  غاية للعجـز   ] خاطروا مبهجهم  حىت[: قوله  )٥(

م يف أوقعـوا أرواحهـم أو دمـائه   : أو دم القلـب أي ، مجع مهجة وهي الروح أو الدم مطلقـاً   ¼ املهج½و
  "ن"١٢. اخلطر باحملاربات

   املعاندينوهذا جواب عن شبهة، كثرة األسباب الداعية إىل النقل:  أي]إخل... مع توفّر الدواعي[: قوله  )٦(
      Å 
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 ال يقدح فيه اعلماً عاديعليه السالم   وعلم به صدق دعوى النيب،اهللا تعاىل
ةشيء من االحتماالت العقلي،وثانيهما ،ة على ما هو شأن سائر العلوم العادي: 

 : أعينللعادة ما بلغ القدر املشترك منه نقل عنه من األمور اخلارقة أنه
آحاداً )١( التواتر، وإن كانت تفاصيلهاظهور املعجزة حد،كشجاعة علي  

 وقد يستدلّ ، وهي مذكورة يف كتاب السريوجود حامتو ،رضي اهللا عنه
ة ما تواتر من أحواله قبل النبو: أحدمها: ته بوجهنيعلى نبو) ٢(أرباب البصائر

ة وإقدامه يعد متامها وأخالقه العظيمة وأحكامه احلكموحال الدعوة وب
                                                

: وتقرير اجلواب، حيتمل أن يكون بعضهم عارض القرآن ولكن ستره أصحابه ومل ينقلوه  : حيث قالوا 
فالعـادة  ، ن املـشركني واملنـافقني واليهـود و والنـصارى    أنّ األعداء يومئذ أكثر من الرمل واحلصى م      

وستر الصحابة ِمما يزيـد حـرص املخـالفني علـى        ، حاكمة بالضرورة بأنّ املعارضة لو وقعت لنقلوها      
  "ن. " ملخصا١٢ً. النقل

 وبكـاء   ، كتكلّم البهائم ونطق األشجار واألحجار وشهادة الكلّ بنبـوة         ]وإن كانت تفاصليها آحاداً   [: قوله  )١(
و نبـوع املـاء مـن أصـابعه عليـه      ، وإشباع مجاعات كثرية بطعام قليـل ، جذع النخلة حني ترك االتكاء إليه    

إنّ كثرياً من املعجـزات قـد بلـغ حـد         : ما حاصله " الشفا"بل قال القاضي عياض يف      ، السالم إىل غري ذالك   
وشغله بغـري ذلـك    ، مطالعته لألخبار و رواياا   واحلكم بأّا من أخبار اآلحاد ناٍش من قلّة         ، التواتر والشهرة 
  ١٢. وال يبعد أن حيصل العلم بالتواتر عند واحد وال حيصل عند آخر، من املعارف

أما نبوة حممـد صـلّى      ½: قوله:  مبىن االستدالل األول أعين    ]إخل... وقد يستدلّ أرباب البصائر   [: قوله  )٢(
أو ، وإظهـار املعجـزة علـى التعـيني وهـو كـالم اهللا          ، ى النبوة على دعو ، ¼إخل... اهللا تعاىل عليه وسلّم   

وقد ½: ، ومبىن االستدالل الثاين وهو قوله¼وثانيهما½: اإلمجال وهو سائر معجزاته اليت أشار إليها بقوله   
ومـبىن  ، على وجه ال يتصور يف غري النيب عليـه الـسالم  ،  على أنه مكمل بالفتح    ¼إخل... يستدلّ أحدمها 

 على أنـه مكمـل بالكـسر علـى ذلـك الوجـه           ¼إخل... وثانيهما أنه إدعى  ½: ل الثالث وهو قوله   االستدال
  ١٢. "اخليايل"كذا يف ، وليس يف هذين الوجهني مالحظة التحدي وإظهار املعجزة، أيضاً



 

#  

٣٠٣  

   

"  !  

 ،يف مجيع األحوال) ٢( ووثوقه بعصمة اهللا تعاىل،)١(حيث حتجم األبطال
وم ة عداد أعداؤه مع شدجت حبيث مل ،وثباته على حاله لدى األهوال
 العقل جيزم ، فإنّيالً فيه سبح وال إىل القد،وحرصهم على الطعن فيه مطعنا

هذه تعاىل ع اجتماع هذه األمور يف غري األنبياء، وأن جيمع اهللا بامتنا
ري عليه ت يفأنه من يعلم الكماالت يف حقوعشرين سنةً ميهله ثالثاثُم ، ثُم 

 آثاره بعد موته إىل ييظهر دينه على سائر األديان وينصره على أعدائه وحيي
ظيم بني أظهر قوم ال كتاب ذلك األمر الع) ٣(عى ادأنه: وثانيهما ،يوم القيامة

مهم األحكام  وعلّ،ن هلم الكتاب واحلكمةهلم وال حكمة معهم، وبي
ة  مكارم األخالق وأكمل كثرياً من الناس يف الفضائل العلميم وأت،والشرائع
ةوالعملي،ر العامل باإلميان والعلم الصاحل، وأظهر اهللا دينه على الدين  ونو
ته وقد وإذا ثبتت نبو ،ة والرسالة سوى ذلك للنبوه كما وعده، وال معىنكلّ

                                                

  ١٢. الشجاع الباسل، واألبطال مجع بطل،  اإلحجام التأخر والفرار واجلنب]حتجم األبطال[: قوله  )١(
كـان الـنيب صـلّى اهللا تعـاىل عليـه      :  قالت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها ]إخل... بعصمة اهللا تعاىل  [: قوله  )٢(

فـأخرج رسـول اهللا صـلّى اهللا      ، ]٦٧: املائـدة [﴾النـاس  ِمن يعِصمك واللَّه﴿:  نزلت حىتوسلّم يحرس   
رواه ، ¼فقد عصمين ربـي عزوجـلّ  ،  انصرفوا يا أيها الناس  ½: فقال هلم ، تعاىل عليه وسلّم رأسه من القبة     

  ١٢". الشفا"القاضي عياض يف 
وخلقه ، سريته املطهرة وأحواله عليه السالم قبل النبوة وبعدها       :  يعين ]إخل... ثانيهما أنه ادعى  [: قوله  )٣(

ه نشأ بني قوم مع أن، العظيم وبيانه للمعارف اإلهلية والدقائق احلكمية اليت يعجز عنها أفاضل احلكماًء          
ومل ميارس اخلطّ والتعلّم  والتأدب إىل غري ذلك من مشائلـه الكرميـة الـيت تبـهر              ، غلبت فيهم اجلهالة  

شـرح  "قالـه احملقّـق الـدواين يف    ، هي أقـوى دليـل علـى نبوتـه صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم         ، األلباب
  ١٢". العضدية
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  مبعوثأنه و،)١(ني خامت النبيأنهل عليه على  كالمه وكالم اهللا تعاىل املنـزدلّ
ته ال  نبو آخر األنبياء وأنّأنه ثبت ،)٢( واإلنس اجلنإيلة الناس بل إىل كافّ
ديث يف احل ردقد و: فإن قيل ،)٣( كما زعم بعض النصارى، بالعربختتص

 ؛داً عليه السالمحمم) ٤(ه يتابعنعم لكن: قلنا ،نـزول عيسى عليه السالم بعده
حكام، بل يكون األ شريعته قد نسخت فال يكون إليه وحي ونصب ألنّ

هم ويقتدي ي بالناس ويؤم يصلّأنه  األصحثُمخليفة رسول اهللا عليه السالم، 
                                                

فـال ميكـن أن حيـدث بعـده     ،  تعاىل عليه وسلّم آخـر النبـيني  أنه صلّى اهللا:  مبعىن ]خامت النبيني [: قوله  )١(
خالفاً للديوبندية، فإنّ إمامهم قاسم النـانوتوي قـد زعـم أنّ معـىن            ، صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم نيب آخر      

 يف خامت النبيني نيب بالذات ال آخر األنبياء وجوز حدوث نيب آخر بعد نبينا صلّى اهللا تعاىل عليـه وسـلّم       
قدس سره وسـائر علمـاء أهـل الـسنة يف كتبـهم      اإلمام أمحد رضا وقد رد عليه ، "حتذير الناس"كتابه  

  ١٢.  يأيت أمر اهللاحىتولن يتمكّنوا ،  اآلن من اجلوابحىتومل يتمكّن الديوبندية 
: يـه وسـلّم  وقولـه صـلّى اهللا تعـاىل عل   ،  بل إىل مجيع اخللق كما تقـدم       ]إىل اجلن واإلنس  [: قوله  )٢(

وقـال  ،  رواه مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنـه  ¼أرسلت إىل اخللق كافّة وختم يب النبيون      ½
 كَافَّةً ِإلَّا أَرسلْناك وما﴿:وقال تعاىل ، ]٤٤: األحزاب[﴾النِبيني وخاتم اللَِّه رسولَ ولَِكن﴿: تعاىل
  ١٢]. ٢٨: سبا[﴾ِللناِس

  ١٢". شرح العضدية"كما يف ،  وبعض اليهود أيضاً]نصارىال[: قوله  )٣(
 وما روي أنّ عيسى عليه السالم يضع اجلزية ويرفعها عن الكفّار وال يقبـل            ]إخل... لكنه يتابع [: قوله  )٤(

فوجهه أنه عليه السالم بين انتهاء شرعية هذا      ، مع أنه جيب قبول اجلزية يف شريعتنا      ، منهم إالّ اإلسالم  
فاالنتهاء حينئذ من شريعتنا على أنه حيتمل أن يكون من قبيـل    ، وقت نزول عيسى عليه السالم    احلكم  

فإنّ علّة قبول اجلزيـة االحتيـاج إليـه مـن جهـة إعطائهـا عـساكر اإلسـالم              ، انتهاء احلكم النتهاء علّته   
كثـر األمـوال   وعند نزول عيسى عليه السالم تقرب القيامة وت، ليحصل هلم استطاعة اجلهاد مع الكفّار     

فال حيتاج عساكر اإلسالم إىل جزية الكفّار كما يف سقوط نصيب مؤلّفة القلـوب  ،  ال يقبلها أحد   حىت
  ١٢.  وحاشيته"اخليايل"كذا يف ، عن مصارف الزكاة بعد ما أعز اهللا تعاىل اإلسالم



 

هم يف بعض دوقد روي بيان عد( . أفضل فإمامته أوىلنه أل؛)١(به املهدي
م سئل عن عدد األنبياء ى اهللا عليه وسلّ صلّ النيبعلى ما روي أنّ) األحاديث

مائتا ألف وأربع ½:  ويف رواية¼ وعشرون ألفاًةوأربع) ٢(ئة ألفم½: فقال
واألوىل أن ال يقتصر على عدد يف التسمية فقد قال اهللا ( .¼وعشرون ألفاً

 ]٧٨: غافر[﴾علَيك نقْصص لَم من وِمنهم علَيك قَصصنا نم ِمنهم﴿: تعاىل
إن ذكر عدد أكثر ) وال يؤمن يف ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم

 من عددهم، إن ذكر عدد أقلّ) أو خيرج منهم من هو فيهم(من عددهم 
  ..........................على تقدير اشتماله على) ٣( خرب الواحد أنّ:يعين

                                                

تدلّ على خالفه فمنها ما   وإالّ فاألحاديث   ،  هذا ما تفرد به الشارح     ]إخل... يقتدي به املهدي  [: قوله  )١(
 حـىت : ومـن مجلتـه  ، أخرجه أبو نعيم يف الدالئل عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه من حـديث طويـل                

يف ،  يكون منهم من يصلّي بعيسى بن مرمي عليه السالمحىت، يكون منهم املهدي نقله اإلمام السيوطي
يصلّي املهدي بعيسى كمـا     ": الصواعق احملرقة "وقال العالّمة ابن حجر اهليتمي يف       ، "تاريخ اخللفاء "

 هـو  إمنـا وأما ما صححه السعد التفتازاينّ فال شـاهد لـه؛ ألنّ القـصد بإمامـة املهـدي                  ، يف األحاديث 
ثُم قال ميكن اجلمع بأنّ عيسى يقتدي باملهدي أوالً إلظهار ، إظهار أنّ عيسى نزل تابعاً هلذه الشريعة    

وقـد ذكـره   . انتهى، ذلك يقتدي به املهدي على قاعدة اقتداء املفضول باألفضل  ثُم بعد   ، هذا الغرض 
  ١٢". شرح الفقه األكرب"املالّ علي القاري يف 

يا رسول اهللا كم وفاء عدد األنبيـاء ؟  : قلت½ قال أبو ذر رضي اهللا تعاىل عنه         ]إخل... مائة ألف [: قوله  )٢(
رواه ، ¼ من ذلك ثـالث مائـة ومخـسة عـشر مجـا غفـريا              مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، الرسل     : قال

ثلـث مائـة   : يارسـول اهللا كـم املرسـلون ؟ قـال    : قلـت ، قال½وعن أيب ذر رضي اهللا تعاىل عنه    . أمحد
  "ن "١٢. رواه أمحد، ¼وبضعة عشر مجا غفريا

 فـال ضـري يف    مـشري إىل دفـع مـا يتـوهم أنـه إذا ورد احلـديث         ]إخل... أنّ خـرب الواحـد    : يعين[: قوله  )٣(
فدفعه أوالً بـأنّ اشـتمال احلـديث        ، والعمل مبوجبه واجب  ، التحديد يف اإلميان؛ ألنه العمل باحلديث     

      Å 
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، وال عربة  الظناملذكورة يف أصول الفقه ال يفيد إالّ) ١(ط مجيع الشرائ
قادت يف باب االعبالظنات، خصوصاً إذا اشتمل على اختالف رواية وكان ي

 أنّ بعض األنبياء مل هوظاهر الكتاب و يفضي إىل خمالفة ِمماالقول مبوجبه 
 من غري  النيبعدوهو ، حيتمل خمالفة الواقعو ، يذكر للنيب عليه السالم

 يف مدلوله ال  اسم العدد خاص على أنّبناًء  من األنبياءوغري النيبأ ،األنبياء
 نه أل؛)غني عن اهللا تعاىلهم كانوا خمربين مبلّوكلّ( .حيتمل الزيادة والنقصان

تبطل فائدة البعثة للخلق لئالّ) صادقني ناصحني( .)٢(والرسالةة هذا معىن النبو 
 األنبياء عليهم السالم معصومون عن شارة إىل أنّوالرسالة، ويف هذا إ

                                                

وثانيـاً أنـه لـو سـلّم فهـو خـرب واحـد ال يفيـد         ، املذكور على شرائط قبوله ممنوع ِلما مر من الضعف     
فالروايات ، وال اعتماد عليه هاهنا، للقطع املطموح إليه يف العقائد بل الظن وثالثاً أنه لو سلّم أنه قطعي

 يقبل إذا مل خيالف ظاهر القـرآن  إمناورابعاً أنّ خرب الواحد     ، ومآله التساقط ، فيه متعارضة بال رجحان   
  "نظم"١٢. وهاهنا يعارضه ِلما ذكره املصنف من آية عدم القصة

وهـي إسـالم الـراوي      ،  إىل املخـرب   مخـسة منـها ترجـع     ،  وهي مثانيـة   ]إخل... مجيع الشرائط [: قوله  )١(
وثالثة منها ، وعدالته وضبطه وعقله واتصاله بك من رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم ذا الشرط              

وهـي أن ال يكـون خمالفـاً للكتـاب والـسنة املـشهورة وأن ال يكـون خمالفـاً              ، ترجع إىل نفس اخلـرب    
رب فيمـا يعـم بـه البلـوى يف الـصدر األول والثـاين؛             ومن صور خمالفة الظاهر عدم اشتهار اخل      ، للظاهر

ألّم ال يتهمون بالتقصري يف متابعة السنة، فإذا مل يشتهر اخلرب مع شدة احلاجة وعمـوم البلـوى كـان             
  ١٢". أصول الشاشي"كذا يف ، ذلك عالمة عدم صحته

، ومعنـاه يف اللغـة اإلخبـار عـن املغيبـات       ،  ألنّ النيب مشتق من النبأ     ]هذا معىن النبوة والرسالة   [: قوله  )٢(
  ١٢. والرسول هو مبعوث لتبليغ أحكام اهللا تعاىل إىل عباده
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ة، ق بأمر الشرائع وتبليغ األحكام وإرشاد األمخصوصاً فيما يتعلّ) ١(الكذب
أمر ـ، ويف عصمتهم عن سائ)٢(ا سهواً فعند األكثرينا عمداً فباإلمجاع، وأم

قبل الوحي وبعده ) ٤(م معصومون عن الكفر وهو أّتفصيل) ٣(الذنوب
 إمنا، و)٥(ةد الكبائر عند اجلمهور خالفاً للحشوياع، وكذا عن تعمباإلمج

                                                

أمجـع أهـل امللـل والـشرائع كلّهـا      ": شرح املواقف" قال يف  ]إخل... معصومون عن الكذب  [: قوله  )١(
وما الرسالة كدعوى ، على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب مبا دلّ املعجز القاطع على صدقهم فيه

يبلّغونه من اهللا إىل اخلالئق؛ إذ لو جاز عليهم التقول واالفتراء يف ذلك عقالً ألدى إىل إبطال داللة املعجـزة     
أنه ال جيوز عليهم الكذب قبل النبـوة وال االتـسام بـه يف        " الشفا"وقد حقّق القاضي عياض يف      ، وهو حمال 

  .ويريب م وينفّر القلوب عن تصديقهم بعدأمورهم وأحوال دنياهم؛ ألنّ ذلك كان يزري 
ذهب اجلمهور إىل عصمتهم عن الكذب يف التبليغ سهواً، ومنهم األستاذ          :  أي ]فعند األكثرين [: قوله  )٢(

فلـو  ، أبو إسحاق األسفرائيين وكثري من األِيمة األعالم لداللة املعجزة على صدقهم يف تبليـغ األحكـام           
وجـوزه القاضـي أبـوبكر البـاقالين بنـاء      ، لداللة املعجزة وهو ممتنـع جاز اخللف يف ذلك لكان نقضا   

وأما ما كان مـن النـسيان فـال داللـة لـه علـى       ،  تدلّ على صدقه فيما قصد تبليغه      إمناعلى أنّ املعجزة    
  ١٢. وغريه" شرح املواقف"كذا يف ، فال يلزم من الكذب هناك نقض لداللتها، الصدق فيه

  ١٢. ما سوى الكذب يف التبليغ واإلرشاد:  يعين]سائر الذنوب[: قوله  )٣(
قد تعاضدت األخبار واآلثار عن األنبياء ": الشفا" قال القاضي عياض يف ]معصومون عن الكفر[: قوله  )٤(

بل على إشراق أنوار املعارف    ، ونشأم على التوحيد واإلميان   ، بتنـزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا     
مل ينقل أحد من أهل األخبار أنّ أحـداً نـيب واصـطفي ممـن عـرف بكفـر                و، ونفحات ألطاف السعادة  

  ١٢. وإشراك قبل ذلك
، ويف وجه تسميتهم خـالف    ، قوم من املبتدعة  ،  بفتح احلاء وسكون الشني وفتحها     ]للحشوية[: قوله  )٥(

لسون يف  وقيل نسبوا إىل احلشاء وهو اجلانب؛ ألّم كانوا جي        ، ألّم جمسمة واجلسم حمشو   : وقيل
  وا هؤالء إىل حـشاء احللقـة  : فقال، فأنكر كالمهم ، جملس احلسن البصريقالـه يف  ، جانبـها : أي، رد

  ١٢. أّم جمسمة" املل والنحل"ويظهر من ، "النرباس"
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زه ا سهواً فجووأم ، امتناعه بدليل السمع أو العقليف أنّ) ١(اخلالف
 خالفاً للجبائي) ٣(ا الصغائر فيجوز عمداً عند اجلمهوروأم ،)٢(األكثرون

كسرقة لقمة ة  على اخلس ما يدلّفاق إالّاعه، وجيوز سهواً باالتبوأت
ةوالتطفيف حبب، قني اشترطوا أن ين احملقّلكنهوا عليه فينتهوا عنه، هذا ب

وذهبت  ،على امتناع صدور الكبرية) ٤( فال دليلها قبله بعد الوحي، وأمكلّ
                                                

إنّ العـصمة فيمـا وراء   :  قال القاضي الباقالينّ واحملقّقون من األشاعرة  ]إخل...  اخلالف إمناو[: قوله  )١(
فامتنـاع الكبـائر عنـهم عمـداً مـستفاد مـن الـسمع        ، ري واجبة عقالً؛ إذ ال داللة للمعجزة عليـه  التبليغ غ 

ممتنع ذلك عقـال؛ ألنّ صـدور الكبـائر عنـهم           : وقالت املعتزلة ، قبل ظهور املخالفني  ، وإمجاع األمة 
عنـهم  فيـؤدي إىل النفـرة   ، عمداً يوجب سقوط هيبتهم عن القلوب واحنطـاط رتبتـهم يف أعـني النـاس             

وهــو خــالف مقتــضى العقــل ، ويلــزم منــه إفــساد اخلالئــق وتــرك استــصالحهم، وعــدم االنقيــاد هلــم
  ."شرح مواقف" ١٢. واحلكمة

وقال املالّ علـي  ، إنّ املختار خالفه": شرح املواقف" قال السيد السند يف     ]فجوزه األكثرون [: قوله  )٢(
العـصمة عـن   ، عند مجهـور أهـل الـسنة   : ملختار أيوا: عن ابن اهلمام " شرح الفقه األكرب  "القاري يف   

واالصـح جـواز    ، ومن أهل السنة مـن منـع الـسهو عليـه          . الصغائر والكبائر غري املنفّرة خطاًء أو سهواً      
، السهو يف األفعال، واحلاصل أنّ أحداً من أهل السنة مل جيوز إرتكاب املنهي عنـه منـهم عـن قـصد               

  ١٢. ¼زلّة½سمى ذلك وي، ولكن بطريق السهو والنسيان
فيـه قـصور؛ ألنّ منـع الـصغرية عمـداً خمتـار        ": النـرباس " قـال يف     ]إخل... عمداً عند اجلمهور  [: قوله  )٣(

، "شـرح املقاصـد  "و " التهذيب"و هو خمتار الشارح يف " شرح املواقف"كما يف  ، مذاهب األشاعرة 
  ١٢. خطأ يف االجتهادال يصدر الصغرية إالّ على سبيل سهو أو : و اجلبائية قالوا

والصحيح : بعد ذكر اخلالف يف هذه املسئلة" الشفا" قال القاضي عياض يف ]إخل... فال دليل[: قوله  )٤(
فإنّ املعاصي والنـواهي  ، فكيف واملسئلة تصورها كاملمتنع، إن شاء اهللا تعاىل تنـزيههم من كلّ عيب   

  ١٢.  تكون بعد تقرر الشرعإمنا



 

باعهم فتفوت ا توجب النفرة املانعة عن ات ألّ؛املعتزلة إىل امتناعها
هات والفجور هر األمع النفرة كمنع ما يوجب) ١(واحلق ،مصلحة البعثة
 الشيعة صدور الصغرية والكبرية قبل تومنع ،ةة على اخلسوالصغائر الدالّ

الوحي وبعده، لكنهم جو٢(ةزوا إظهار الكفر تقي (فما نقل عن ،ر هذاإذا تقر 
 يشعر بكذب أو معصية فما كان منقوالً بطريق اِممعليهم السالم األنبياء 

إن أمكن، ) ٤(، وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره)٣(اآلحاد فمردود
 أو كونه قبل البعثة، وتفصيل ذلك يف ، فمحمول على ترك األوىلوإالّ

: لقوله تعاىل) عليه السالم دحمم) ٥(وأفضل األنبياء( .الكتب املبسوطة

                                                
  ١٢. كأنه رد على املعتزلة،  عند الشارح بصدد عصمة األنبياء قبل الوحي]إخل. ..واحلق[: قوله  )١(
و رد بأنه يفضي إىل إخفاء    ، خوفاً؛ ألنّ إظهار اإلسالم حينئذ إلقاء النفس يف التهلكة        :  أي ]تقية[: قوله  )٢(

ف الـداعي وشـوكة   الدعوة وترك تبليغ الرسالة بالكلية؛ إذ أوىل األوقـات بالتقيـة ابتـداع الـدعوة لـضع               
وأيضاً منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السالم يف زمن منرود وفرعون عليهما اللعنـة         ، املخالف

  ١٢. "اخليايل" و"شرح املقاصد"مع شدة خوف اهلالك، كذا يف 
بة  فقد صرح غري واحد من األِيمة بأنّ نسبة الرواة إىل الكذب أو اخلطأ أوىل مـن نـس      ]فمردود[: قوله  )٣(

  "ن "١٢. األنبياء إىل املعاصي
فـإنّ احلمـل علـى تـرك األوىل     ، بطريق صـرف النبـسة إىل غريهـم     :  أي ]فمصروف عن ظاهره  [ :قوله  )٤(

  ."خيايل" ١٢. وفيه توجيه آخر حبمل العام على ما عدا اخلاص املقابل، وحنوه صرف عن الظاهر
وأمـا قولـه صـلّى اهللا تعـاىل عليـه       ،  ِمما أمجـع عليـه      ال نزاع فيه بل هذا     ]إخل... أفضل األنبياء [: قوله  )٥(

هو تواضع منه صلّى : فقال اإلمام الشعراين رمحه اهللا تعاىل،  احلديث¼ال تفضلوين على يونس½ :وسلّم
وذلك ليصح له متام الشكر، فإنـه أشـكر   ، اهللا تعاىل عليه وسلّم وإالّ فهو يعلم أنه أفضل خلق اهللا تعاىل       

ال ½فـافهم، ومعـىن احلـديث    ، وال يكون ذلك إالّ مبعرفته كلّ ما أنعـم اهللا بـه عليـه          ، ىل هللا خلق اهللا تعا  
      Å 

#  

٣٠٩  

   

"  !  



 

#  

٣١٠  

   

"  !  

﴿متكُن رية خأُمتِرج١١٠: آل عمران[ ﴾ أُخ[خري أنّ اآلية، وال شك ة ي
األمهم الذي ة حبسب كماهلم يف الدين، وذلك تابع لكمال نبيبعونهيت. 

 نه أل؛ ضعيف¼يل) ١(د ولد آدم وال فخرأنا سي½: واالستدالل بقوله عليه السالم
عباد اهللا ) ٣(واملالئكة( .على كونه أفضل من آدم بل من أوالده) ٢(ال يدلّ

 ِبالْقَوِل يسِبقُونهالَ ﴿: وله تعاىل عليه قعلى ما دلّ) ٤()تعاىل عاملون بأمره
مهِرِه ولُونَ ِبأَممعونَالَ﴿ :و قوله تعاىل، ]٢٧: األنبياء[﴾يكِْبرتسي نِتِه عادِعب 

                                                

فإنه من فـضله لتفـضيل   ،  وليس معناه ال تفضلوين مطلقاً ¼تفضلوين من ذوات أنفسكم جلهلكم باألمر     
  ١٢". اليواقيت. "اهللا تعاىل له فقد أصاب

  "ن '١٢.  ولكن تبليغاً للحق،ال أقول هذا فخراً:  أي]وال فخر[: قوله  )١(
املراد بأوالد آدم عليه الـسالم يف العـرف   : وقد يقال:  قال العالّمة اخليايل   ]إخل... ألنه ال يدلّ  [: قوله  )٢(

وقد يوجه أيضاً بـأنّ يف أوالده مـن هـو أفـضل منـه      ، وفيه ما فيه، وهو املتبادر أيضاً ، هو نوع اإلنسان  
يسى وغريمها من األنبيـاء علـيهم الـسالم علـى اخـتالف األقـوال،       وهو نوح أو إبراهيم أو موسى أو ع  
  ١٢. ¼أنا أكرم األولني واآلخرين عند اهللا وال فخر يل½: واألوىل أن يستدلّ بقوله عليه السالم

والتاء لتانيث اجلمع وهو ، كالشمائل مجع مشال ،  مجع مالك على األصل    ]إخل... واملالئكة[: قوله  )٣(
لوكة وهي الرسالة؛ ألّـم وسـائط بـني اهللا تعـاىل وبـني النـاس فهـم رسـل اهللا أو          مقلوب مالك من األ   

فذهب أكثر املسلمني إىل أّا أجسام لطيفة قادرة علـى  ، كالرسل إليهم، واختلف العقالء يف حقيقتهم    
، وزعم احلكمـاًء أـا جـواهر جمـردة خمالفـة للنفـوس الناطقـة يف احلقيقـة        ، التشكّل بأشكال خمتلفة  

وهـم العلّيـون   ، قسم شأم االستغراق يف معرفة احلق والتنـزه عن االشتغال بغريه       ، قسمة إىل قسمني  من
وهم املـدبرات  ، وقسم يدبر األمر من السماء إىل األرض على ما سبق به القضاء    ، واملالئكة املقربون 

  ١٢. قاله القاضي البيضاوي يف تفسريه، أمراً
وقد اختلف يف عصمتهم فاملختار أّـم معـصومون عـن           ، ريد أّم معصومون   ي ]عاملون بأمره [: قوله  )٤(

  "ن "١٢. العصمة خاصة باملرسلني املقربني منهم: وقال بعض العلماء، كلّ معصية
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م  إذ لَ؛)ال يوصفون بذكورة وال أنوثةو( .]١٩: األنبياء[﴾يستحِسرونَ والَ
م بنات اهللا دة األصنام أّ عليه عقل، وما زعم عبيرد بذلك نقل وال دلّ

  الواحدنّإ :)٢( قول اليهودهم،كما أنّوإفراط يف شأِن) ١(تعاىل حمال باطل
 تفريط وتقصري يف  ويعاقبه اهللا باملسخ، منهم قد يرتكب الكفرفالواحد

ة أليس قد كفر إبليس وكان من املالئكة بدليل صح: فإن قيل ،همحاِل
 كان لَماه ه، لكن ففسق عن أمر ربان من اجلنال بل ك: قلنا ،منهم) ٣(استثنائه

 واحداً مغموراً ا الدرجة وكان جنيةيف صفة املالئكة يف باب العبادة ورفع
  فاألصح)٥(ا هاروت وماروتوأم ،منهم تغليباً) ٤( استثناؤه صح،فيما بينهم

                                                

  ،]٢٧ :النجم[﴾ٍمِعلْ ِمن ِبِه لَهم وما اُألنثَى تسِميةَ ِئكَةَالْمالَ لَيسمونَ﴿:  رده اهللا بقوله]حمال باطل[: قوله  )١(
 شهادتهم ستكْتب خلْقَهم أَشِهدوا ِإناثًا الرحمِن ِعباد هم الَِّذين ِئكَةَالْمالَ وجعلُوا﴿: وقوله تعاىل
 ِإنكُم ِإناثًا ِئكَِةالْمالَ ِمن واتخذَ ِبالْبِنني ربكُم أَفَأَصفَاكُم﴿: وقوله تعاىل] ١٩: الزخرف[﴾ويسأَلُونَ
  ١٢. إىل غري ذلك من  اآليات القرآنية] ٤٠: اإلسراء[﴾عِظيما قَوالً لَتقُولُونَ

 وِجبِريلَ ورسِلِه ِئكَِتِهومالَ ِللَِّه عدوا كَانَ من﴿:  وإليه اإلشارة يف قوله تعاىل]إخل... قول اليهود[: قوله  )٢(
  ١٢]. ٩٨: البقرة[﴾ِللْكَاِفِرين عدو اللَّه فَِإنَّ وِميكَالَ

وأيضاً لـومل ينـدرج يف املالئكـة مل    ،  إذ األصل يف االستثناء هو اإلتصال ]بدليل صحة استثنائه  [: قوله  )٣(
وقد جياب بأنّ أمر األعلـى يتـضمن أمـر األدىن    ، فلم يوجد فسقه عن أمر ربه، يتناوله أمرهم بالسجود 

  ."خيايل" ١٢. بال مرية
 عن فَفَسق الِْجن ِمن كَانَ﴿:  حاصله أنّ إبليس كان من اجلن لقوله تعاىل]إخل... صح استثنائه[: قوله  )٤(

أنـه كـان مـأموراً مـع        : أي، وتناوله األمر بالـسجود للغلبـة     ، وصح االستثناء ، ]٥٠: الكهف[﴾ربِه أَمِر
  ١٢. ا حيصل من احلواشيكذ، لكن عبر عن اموع باملالئكة تغليباً، املالئكة

ــ  ]هاروت وماروت [: قوله  )٥( ــ  ¼بابـل ½ مها ملكان نزال ب امسـان أعجميـان بداللـة منـع     ، ¼العـراق ½ قريـة ب
  .للمالّ علي القاري" شرح الشفا "١٢. صرفهما للعلمية والعجمة



 

وجه  هو على إمناوال كبرية، وتعذيبهما ) ١( ملكان مل يصدر عنهما كفرأما
ة والسهو، وكانا يعظان الناس  املعاتبة كما يعاتب األنبياء على الزلّ

 وال كفر يف تعليم ]١٠٢: البقرة[﴾تكْفُر فَالَ ِفتنةٌ نحن ِإنما﴿ :ويقوالن
أنـزهلا على أنبيائه ) ٢( كتب تعاىلوهللا( .السحر، بل يف اعتقاده والعمل به

يه ووعده ووعيدهوبي٣( وهو واحدها كالم اهللا تعاىلوكلّ) ن فيها أمره و( ،

                                                

قاضـي عيـاض يف   فقـد قـال ال  ،  أما اآلثار املروية يف قـصة زهـرة  ]إخل... مل يصدر عنهما كفر [ :قوله  )١(
إنّ هذه األخبار مل يروى منها شيء ال سقيم و ال صحيح عن رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه            ": الشفا"

ولكن من علمائنا ، و كذا قاله البيضاوي يف تفسريه،  رويت عن علماء اليهود و النصارىإمناو ، وسلّم
حه عن النيبحجر اهليتمي وقد أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل منهم اإلمام الغزايل والعالّمة ابن ، من صح

وقـد قيـل   ": شـرح الـشفاء  "وقال العالّمـة علـي القـاري يف    ، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما   
، الصواب أنّ الكالم يف عصمة املالئكـة الكـرام  : فاجلواب، هلذه القصة طرق تفيد العلم لصحتها     

ابـتالء هلمـا    ،  البشرية من الشهوة النفسية عليهمـا      وهذان قد خرجا عن صفة املالئكة بإلقاء نعت       
  ١٢. يف القضية

نزل على شـيث بـن آدم مخـسون         :  ذكر أبو معني النسفي يف عقائده      ]إخل... وهللا تعاىل كتب  [: قوله  )٢(
وعلى إدريس ثالثون وعلى إبراهيم عشر و على موسى قبل غرق فرعون عشر، ثُم أنزل عليه             ، صحيفة

وذكر ، ¼القرآن½ وعلى نبينا صلّى اهللا عليه وسلّم      ¼الزبور½ وعلى داود    ¼إجنيل½ى عيسى   وعل، ¼التوراة½
على إبـراهيم عـشرين ومل يـذكر عـشر     : وقال وهب بن منبه، بعضهم على آدم عشر بدل عشر موسى   

كمـا يف األنبيـاء؛   ، لكن األفـضل أن ال حيـصر العـدد   ، موسى، وعدد الكتب على الروايات مائة وأربع   
  "ن "١٢.  هذه الروايات ليس هلا سند قويألنّ

الكلّ متحـد مـن حيـث إنـه كـالم اهللا تعـاىل وإن تفـاوت مـن حيثيـة                    :  أي ]إخل... وهو واحد [: قوله  )٣(
  ات النظم املقروخصوصي ،       د قريب من العطف التفسرييولـك أن تقـول    ، فعطف التفاوت على التعد :

      Å 

#  

٣١٢  

   

"  !  



 

#  

٣١٣  

   

"  !  

هذا االعتبار كان  املسموع، وِبد والتفاوت يف النظم املقرو التعدإمناو
 القرآن  كما أنّ،"الزبور"و "جنيلاإل"و "التوراة" ثُم ،"القرآن"األفضل هو 

ر فيه تفضيلكالم واحد اليتصو، الكتابة جيوز أن يكون  وباعتبار القراءة ثُم 
 قراءته وحقيقة التفضيل أنّ ،)١(عض السور أفضل كما ورد يف احلديثب

 الكتب قد نسخت ثُم . أنفع، أو ذكر اهللا تعاىل فيه أكثرأنه ِلماأفضل 
 لرسول اهللا عليه) ٣(واملعراج( .)٢(بالقرآن تالوا وكتابتها وبعض أحكامها

                                                

كما أنّ القرآن كـالم  ، واألول أنسب بقوله،  فمعىن الوحدة ظاهر   ،دالّ عليه : أي، كلّها كالم اهللا تعاىل   
  "خيايل"١٢. واحد

 إنّ لكلّ شيء قلبا وقلـب القـرآن  ½:  قال النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم       ]كما ورد يف احلديث   [: قوله  )١(
قـل هـو اهللا   ½و،  تعدل نصف القرآن¼إذا زلزلت½: وقال صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم    .  رواه الدارمي  ¼يس
 رواه الترمـذي عـن ابـن    ¼ ربع القـرآن ]١: الكافرون[﴾قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَو﴿،  تعدل ثُلث قرآن ¼أحد

  ١٢. عباس رضي اهللا تعاىل عنهما
 ال كلّها إالّ أنا ال نعمل منها إالّ مبا قصه اهللا تعاىل ورسوله صلّى اهللا تعاىل عليه ]بعض أحكامها[: قوله  )٢(

  ١٢. سلّمو
ذكر النـووي أنّ معظّـم الـسلف    ": شرح الشفا" قال العالّمة علي القاري يف       ]إخل... واملعراج[: قوله  )٣(

اإلمجاع : وقال السبكي، ومجهور احملدثني والفقهاء على أنّ اإلسراء كان بعد البعثة بستة عشر شهراً
وهو يف ، مد الدمياطي أنه قبل اهلجرة بسنةوالذي خنتاره ما قاله شيخنا أبو حم    ، ¼مكّة½على أنه كان بـ   

أنـه كـان يف سـبعة    " روضـة األحبـاب  "وروى الـسيد مجـال الـدين احملـدث يف          . انتهى، الربيع األول 
يف الربيـع  : وقيـل ، وعشرين من شهر رجب على وفق ما هـم عليـه يف احلـرمني الـشريفني مـن العمـل           

  ١٢. يف شوال: وقيل، يف رمضان: وقيل، اآلخر
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 اهللا تعاىل من العلى  إىل ما شاءثُمإىل السماء، ) ١(السالم يف اليقظة بشخصه
وإنكاره   منكره يكون مبتدعاًنّأ حىت، )٢( ثابت باخلرب املشهور:أي) حق
ام ي فاخلرق وااللت، وإالّ)٣( يبتىن على أصول الفالسفةإمناعاء استحالته واد

 على  ما يصحكلّ  علىواألجسام متماثلة يصح ،)٤(على السموات جائز
 إشارة إىل ¼يف اليقظة½: ها، فقولهمكنات كلّاآلخر، واهللا تعاىل قادر على امل

رضي  املعراج كان يف املنام، على ما روي عن معاوية  على من زعم أنّالرد
كانت رؤيا صاحلة، وروي عن :  سئل عن املعراج فقالأنهاهللا تعاىل عنه 

ّا قالتعائشة رضي اهللا عنها أ :د عليه السالم ليلة ما فقد جسد حمم
 ﴾ِللناِس ِفتنةً ِإالََّ أَريناك الَِّتي الرؤيا وماجعلْنا﴿: تعاىلاهللا ال قد قواملعراج، 

                                                

مـرة يف  ، كان اإلسـراء مـرتني  : قالوا، "شرح الشفا" قال العالّمة القاري يف ]يف اليقظة بشخصه [: قوله  )١(
إسـراؤه الروحـي كـان    : وال يبعد أن يقال   . انتهى، نومة ومرة يف يقظة ببدنه صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم         

سدي فمرة واحدة حتقيقاً لتلك وأما إسراءه اجل، مرات باعتبارات املكاشفات يف اليقظات واملنامات 
  ١٢. املقامات واحلاالت مع الزيادة احلاصلة بالكالم والرؤية وسائر الدرجات

ومـا ثبـت بطريـق    ،  ويفهم منه أنّ املعراج مـن الـسماء أيـضاً مـشهور          ]ثابت باخلرب املشهور  [: قوله  )٢(
  "خيايل"١٢. األحاد هو خصوصية ما إليه من اجلنة أو غريها

و ، إنّ الفلـك ال يقبـل الكـون والفـساد واخلـرق وااللتيـام      :  مـن قـوهلم   ]على أصول الفالسفة  [: قوله  )٣(
  ١٢. وجود كرة النار بني السماء واألرض

  ]١: االنشقاق[﴾انشقَّت السماُء ذَاإ﴿:كقوله تعاىل،  ألنّ النصوص شاهدة بوقوعه]جائز[: قوله  )٤(
 ﴾ِللْكُتـبِ  الـسِجلِّ  كَطَـي  الـسماءَ  نطِْوي يوم﴿: وقوله تعاىل ، ]١: طاراالنف[﴾انفَطَرت السماُء  ِإذَا ﴿و
  ١٢]. ١٠٤: األنبياء[
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) ٢(، واملعىن ما فقد)١( املراد الرؤيا بالعنيوأجيب بأنّ .]٦٠: اإلسراء[

 .جسده عن الروح، بل كان مع روحه وكان املعراج للروح واجلسد مجيعاً
 كان للروح فقط، وال أنهى من زعم  عل إشارة إىل الرد¼بشخصه½: وقوله

 اإلنكار، والكفرة  ينكر كلِّمما املعراج يف املنام أو بالروح ليس خيفى أنّ
وا بسبب أنكروا أمر املعراج غاية اإلنكار، بل كثري من املسلمني قد ارتد

يف   املعراج على من زعم أنّ إشارة إىل الرد¼إىل السماء½: وقوله ذلك
: وقوله ،)٤(نطق به الكتاب  إىل بيت املقدس على ماإالّ) ٣(اليقظة مل يكن

                                                

يؤيـد أّـا   ] ٦٠: اإلسـراء [﴾ِللنـاسِ  ِفتنـةً ﴿:  وذلك ألنّ قوله تعاىل    ]إخل... املراد الرؤيا بالعني  [: قوله  )١(
نة وال يكذب به أحد؛ ألنّ كلّ أحد يرى مثـل  رؤيا عني وإسراء جبسده الشريف؛ إذ ليس يف احللم فت         

وقد جيـاب أيـضاً    . وغريه" الشفا"كذا يف   ، ذلك يف منامه من الكون يف ساعة واحدة يف أقطار خمتلفة          
 "اخليـايل "كـذا يف  ، هـي رؤيـا أنـه سـيدخل مكّـة         : وقيـل ، بأنّ املراد رؤيا هزمية الكفّار يف غزوة بدر       

  ١٢. وشرحه وغريمها" الشفا"و
واألوىل أن جيـاب بـأنّ املعـراج كـان مكـرراً مـرة              :  قـال اخليـايل    ]إخل... واملعـىن مـا فقـد     [: هقول  )٢(

وذلـك ألنّ  : انتهى، قلت، وقول عائشة رضي اهللا تعاىل عنها حكاية عن الثانية     ، ومرة بروحه ، بشخصه
 صـلّى اهللا  مل تكـن حينئـذ زوجـه     ": الـشفا "عائشة رضي اهللا تعاىل عنها على ما قاله القاضي عياض يف            

  ١٢. ولعلّها مل تكن ولدت بعد على اخلالف يف اإلسراء، تعاىل عليه وسلّم وال يف سن من يضبطه
وهذا يـشبه   ،  قصدهم اجلمع بني الروايات املختلفة     إمنا و ]إخل... املعراج يف اليقظة مل يكن    [: قوله  )٣(

  ١٢. للعالّمة علي القاري" شرح الشفا"كذا يف ، قول املعتزلة
 ِإلَـى  الْحـرامِ  الْمـسِجدِ  ِمـن  لَيالً ِبعبِدِه أَسرى الَِّذي سبحانَ﴿:  وهو قوله تعاىل   ]نطق به الكتاب  [: قوله  )٤(

 فجعل إىل املسجد األقصى غايـة اإلسـراء الـذي وقـع التعجـب فيـه             ،]١: اإلسراء[﴾اَألقْصى الْمسِجِد
ولـو كـان   ،  تعـاىل عليـه وسـلّم بـه وإظهـار الكرامـة لـه         بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النيب صلّى اهللا      

  "شفا"١٢. اإلسراء جبسده إىل زائد على املسجد األقصى لذكره فيكون أبلغ يف املدح
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½إىل : ىل اختالف أقوال السلف، فقيلإ إشارة ¼ إىل ما شاء اهللا تعاىلثُم
إىل طرف : إىل فوق العرش، وقيل: إىل العرش، وقيل: ة، وقيلاجلن
 )٢(بيت املقدس قطعيالفاإلسراء وهو من املسجد احلرام إىل  .)١(العامل
اء م من الس و،)٣(الكتاب، واملعراج من األرض إىل السماء مشهورثبت ب

العرش أو غري ذلك آحاد إىلة أوإىل اجلن ، عليه السالم أنه) ٤( الصحيحثُم 
 هو العارف والويلّ) ٥()وكرامات األولياء حق( .ه بفؤاده ال بعينه رأى ربإمنا

                                                

  "ن "١٢. اية عامل األجسام اليت ليس ورائها مكان وال هواء بل العدم الصرف:  أي]طرف العامل[: قوله  )١(
  ١٢. فمن أنكره فهو كافر، مع كونه قطعي الداللة عليه، طعي الثبوت ألنه ثبت بنص ق]قطعي[: قوله  )٢(
  ١٢.  فمن أنكره فهو ضالّ]مشهور[: قوله  )٣(
   عندمن أنّ الراجح" شرح مسلم" هذا خيالف ما قاله اإلمام النووي يف ]إخل... ثُم الصحيح أنه[: قوله  )٤(

لّم رأى ربه بعيين رأسـه ليلـة اإلسـراء حلـديث ابـن         أكثر العلماء أنّ رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وس         
، وإثبات هذا ال يأخذونه إالّ بالسماع من رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم، عباس وغريه ِمما تقدم

إنّ اهللا تعاىل جعل بصره يف فؤاده : وميكن اجلمع بني القولني بأن يقال، هذا ِمما ال ينبغي أن يشك فيه   
كما قال احملدث عبد احلق الـدهلوي قـدس سـره    ،  رأى ربه رؤية صحيحةحىت لفؤاده بصرا    أو خلق 

شم سرديد هر دو يـك معنـى دارد وايـ  معنـى بجهـت آں چشم دل ديديا بچگويند ب: بعد ذكر هذا التوجيه   
  ١٢". أشعة اللمعات"، گفتيم كه مذهب ابن عباس ديدن ببصرست، وديدن بدل مذهب ديگران ست

  ،ثابت بالكتاب والسنة وال عربة مبخالفة املعتزلة و أهل البدعة يف إنكار الكرامة:  أي]حق[: قوله  )٥(
وهـو  ، كإحيـاء ميـت وإعـدام جيـل علـى وفـق التحـدي       ، والفرق بينهما أنّ املعجزة أمر خارق للعادة   

الفـه بـأن   واخلـارق علـى خ  ، دعوى الرسالة فخرج غري اخلارق كطلوع الشمس من مشرقها كلّ يوم     
والكرامة خارق للعادة إالّ أّا غري مقرونة ، كما وقع للدجال  ، يدعي نطق طفل بتصديقه فنطق بتكذيبه     

    ي وهو كرامة للويلّ وعالمة لصدق النيبفإنّ كرامة التابع كرامـة املتبـوع  ، بالتحد ،    قالـه العالّمـة علـي
  ١٢". شرح الفقه األكرب"القاري يف 
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 اتنب ،طاعات، املواظب على ال)١(باهللا تعاىل وصفاته حسب ما ميكن
وكرامته  ،)٢(ات والشهوات املعرض عن االماك يف اللذّ،عن املعاصي

ة، فما ال يكون  غري مقارن لدعوى النبو،ظهور أمر خارق للعادة من قبله
، وما يكون مقروناً )٤(يكون استدراجاً باإلميان والعمل الصاحل) ٣(مقروناً

والدليل على حقّ .ة يكون معجزةبدعوى النبون كثري مة الكرامة ما تواتر ي
من الصحابة ومن بعدهم حبيث ال ميكن إنكاره خصوصاً األمر املشترك، 

ومن ) ٥( الكتاب ناطق بظهورها من مرميأيضاًو ،وإن كانت التفاصيل آحاداً

                                                

  ١٢. بقدر اإلمكان:  أي]نحسب ما ميك[: قوله  )١(
وأمـا االجتنـاب عـن كـلّ مـا يلـذّ ويـشتهي فلـيس مـن الطريقـة              ،  أراد املباحـات   ]والشهوات[: قوله  )٢(

  "ن "١٢. وقد صح النهي عنه يف األحاديث، بل من فعل رهبان النصارى واهلنود، احملمدية
 يوسـوس مـن يف الـشرق    حـىت ،  لـه  مثـل إبلـيس يف طـي األرض    ]إخل... فما ال يكـون مقرونـاً     [: قوله  )٣(

وفرعون حيث كان يأمر النيل بأن جيري على وفق حكمه كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه     ، والغرب
وحيـث حكـي    ، ]٥١: الزخـرف [﴾تحِتـي  ِمن تجِري اَألنهار وهِذِه ِمصر ملْك ِلي أَلَيس﴿: بقوله تعاىل 

 ١٢. كان يطول قـدما فرسـه ويقـصران علـى وفـق غرضـه      ، كباًأنه إذا أراد بصعد قصره وينـزل عنه را   
  ".شرح الفقه األكرب"

كما روي أنه مسيلمة الكذّاب دعا األعور ،  إن وافق غرضه وإالّ يسمى إهانة   ]يكون استدراجاً [: قوله  )٤(
و قـد يظهـر اخلـوارق مـن قبـل عـوام       ، أن يصري عينه العوراء صحيحة فصارت عينه الصحيحة عـوراء         

  "خيايل" ١٢. ني ختليصاً هلم عن احملن واملكاره ويسمى معونةاملسلم
 قَـالَ  ِرزقًـا  ِعندها وجد الِْمحراب زكَِريا علَيها دخلَ كُلَّما﴿:  كما قال اهللا تعاىل ]بظهورها من مرمي  [: قوله  )٥(

  ١٢]. ٣٧: آل عمران[﴾ِحساٍب ِبغيِر يشاُء من يرزق اللَّه ِإنَّ اللَِّه ِعنِد ِمن هو قَالَت هذَا لَِك أَنى مريم يا
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إىل إثبات ) ٢(، وبعد ثبوت الوقوع ال حاجة)١(سليمان عليه السالم صاحب
اته  إىل تفسري الكرامة وإىل تفصيل بعض جزئي أورد كالماً يشريثُم ،اجلواز

من فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للويلّ( : فقال،اًاملستبعدة جد 
كإتيان صاحب سليمان عليه السالم ) ة القليلةقطع املسافة البعيدة يف املد

وهو آصف بن برخيا على األشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بعد 
 يف حق كما) هور الطعام والشراب واللباس عند احلاجةوظ( .املسافة
 ِعندها وجد الِْمحراب زكَِريا علَيها دخلَ كُلَّما﴿: تعاىلاهللا قال  ه فإن،)٣(مرمي
 .]٣٧: آل عمران[﴾اللَِّه ِعنِد ِمن هو قَالَت هذَا لَِك أَنى يامريم قَالَ ِرزقًا

كما ) يف اهلواءالطريان و( .عن كثري من األولياء كما نقل) اءواملشي على امل(
                                                

إذا أحضر سـرير بلقـيس قبـل    ،  وهو آصف بن برخيا من وزرائه  ]صاحب سليمان عليه السالم   [: قوله  )١(
 ِإلَيـك  يرتـد  أَنْ قَبـلَ  ِبـهِ  َآِتيك أَنا الِْكتاِب ِمن ِعلْم ِعنده الَِّذي قَالَ﴿: كما قال اهللا تعاىل  ، ارتداد الطرف 

فُكا طَرفَلَم َآها رِقرتسم هدذَا قَالَ ِعنه ِل ِمني فَضب١٢. اآلية] .٤٠: النمل[﴾ر  
؛ وذلـك ألنّ وقـوع الـشيء مـستلزم      "املواقـف " كمـا ذهـب إليـه صـاحب          ]إخل... ال حاجـة  [: قوله  )٢(

  ١٢. فأدلّة الوجود أدلّة اإلمكان، إلمكانه
 وأمـا مـا قيـل مـن أنّ األول إرهـاص لنبـوة عيـسى عليـه الـسالم أو                  ]إخل... كما يف حق مرمي   [: قوله  )٣(

بأنـا ال نـدعي إالّ جـواز    ، والثاين معجزة لـسليمان عليـه الـسالم فمـدفوع      ، معجزة لزكريا عليه السالم   
هاصـاً أو معجـزة لـنيب هـو       اخلوارق لبعض الصاحلني غري مقرون بدعوى النبوة وال يـضرنا تـسيمته إر            

بـل ومل يكـن   ، وسياق القصص يـدلّ علـى أنـه مل يكـن هنـاك دعـوى النبـوة       ، من أمته سابقاً أو الحقاً 
واحلاصـل أنّ األمـر خلـارق العـادة     ، لزكريا عليه االسالم علم بتلك القضية وإالّ لَما سئل عـن الكيفيـة    

ملخـصاً  ، وبالنـسبة إىل الـويلّ كرامـة   ،  أو مـن قبـل أمتـه   هو بالنسبة إىل النيب معجزة سواء ظهر من قبله    
  ١٢". شرح الفقه األكرب"



 

 وكالم اجلماد( . وغريمهاولقمان السرخسي )١(نقل عن جعفر بن أيب طالب
 كان بني يدي سليمان وأيب أنها كالم اجلماد فكما روي ، أم)العجماءو

 ا كالموأم ،حت ومسعا تسبيحهاعنهما قصعة فسبتعاىل الدرداء رضي اهللا 
 عليه  النيبم الكلب ألصحاب الكهف، وكما روي أنّلّكتكالعجماء ف

 البقرة إليه ترجل يسوق بقرة قد محل عليها إذا التفت) ٢(امبين½: م قالسالال
سبحان : )٣( الناس خلقت للحرث، فقالإمنا  و مل أخلق هلذاإينّ: توقال
واندفاع . ()٤(¼آمنت ذا½:  عليه السالمبقرة ، فقال النيب المكلّتاهللا ت

 ه من البالء و كفاية املهممثل ) وغري ذلك من األشياءعن األعداء املتوج
 ،¼اوند½ـ جيشه ب،¼املدينة½يف على املنرب وهو ) ٥(رؤية عمر رضي اهللا عنه

                                                

  :قال،    روى الترمذي عن أيب  هريرة  رضي اهللا تعاىل عنه]كما نقل عن جعفر بن أيب طالب[: قوله  )١(
ه أنّ الكـالم  وفيـ ، ¼رأيت جعفر يطري يف اجلنة مع املالئكة: قال رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم  ½

  ١٢. فالطريان بعد املوت خارج عن البحث، يف الكرامة حال احلياة البعد املمات
 مبـا املزيـدة مـن الظـروف     ¼بينمـا ½ بألف اإلشـباع و ¼بينا½اعلم أنّ :  قال العالّمة اخليايل   ]بينما[: قوله  )٢(

ال بد هلما من جواب، فإن جترد ف، وفيهما معىن اازات، الزمانية الالزمة اإلضافة إىل اجلملة االمسية
  ١٢. عن كلميت املفاجاة فهو العامل وإالّ فالعامل معىن املفاجاة يف تينك الكلمتني

قـال  ، عند حكاية النيب عليه السالم هذه القصة اليت مسعها من امللك      :  أي ]إخل... فقال الناس [: قوله  )٣(
  ١٢. ¼بقرة تكلّم½: الناس متعجباً

وهذا احلديث قد أخرجه الشيخان عن ، مبا مسعته من امللك من تكلّم البقرة:  أي] ذاأمنت[ :قوله  )٤(
  ١٢. وفيه فإينّ أومن بذلك وأبوبكر وعمر، أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه

وجه عمـر جيـشاً ورأس   : قال،  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما]إخل... رؤية عمر رضي اهللا عنه  [: قوله  )٥(
 ¼يـا سـارية اجلبـل   ½: فبينما عمر رضي اهللا تعاىل عنه خيطب جعل ينادي        ، ¼سارية½ى  عليهم رجالً يدع  

      Å 
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 حتذيراً له من وراء اجلبل ،¼يا سارية اجلبل اجلبل½:  قال ألمري جيشهحىت
مه مع بعد املسافة، وكشرب خالد  هناك، ومساع سارية كالملكر العدو

السمبكتاب عمر رضي اهللا عنه وأمثال ) ١(ر به، وكجريان النيل من غري تضر
 أنه لكرامة األولياء بة املعتزلة املنكر استدلّلَماو ،ىصحيهذا أكثر من أن 

 ز النيب فلم يتمي،لو جاز ظهور خوارق العادات من األولياء الشتبه باملعجزة

                                                
يا أمري املؤمنني هزمنا فبينمـا حنـن كـذلك إذا مسعنـا     : فقال، ثُم قدم رسول اجليش فسأله عمر   ، ثالثاً

عمـر إنـك   قيـل ل : قـال . فهـزمهم اهللا ، فأسندنا ظهورنا إىل اجلبل،  ثالثاً¼يا سارية اجلبل ½: صوتاً ينادي 
ــ       ، تصيح بذلك  ذكـره العالّمـة ابـن      ،  مـن أرض العجـم     ¼اونـد ½وذلك اجلبل الذي كان سارية عنده ب

  ١٢. يف فصل كراماته رضي اهللا عنه" الصواعق احملرقة"حجر اهليتمي يف 
 أتـى عمـرو بـن العـاص حـني        ¼مـصر ½لَما فتحت   : قال،  عن قيس بن احلجاج    ]كجريان النيل [: قوله  )١(

 ¼ومـا ذاك ؟ ½: قال، ¼أيها األمري إنّ ِلنيلنا هذا سنة ال جيري إالّ ا½: فقالوا،  من أشهر العجمدخل يوم 
ختلو من هذا الـشهر عمـدنا إىل جاريـة بكـر بـني أبويهـا فأرضـينا                 ، إذا كان إحدى عشرة ليلة    ½: قالوا

: فقـال هلـم عمـرو   ، ¼ النيـل ثُم ألقيناها يف هذا، أبويها وجعلنا عليها من الثياب واحللي أفضل ما يكون     
 فأقاموا والنيل ال جيري قليالً و ال ،¼إنّ هذا ال يكون يف اإلسالم أبداً و إنّ اإلسالم يهدم ما كان قبله              ½

أن قـد أصـبت   ½: فكتـب لـه  ، فلَما رأى ذالك عمرو كتـب إىل عمـر بـذلك     ،  مهّوا باجلالء  حىت، كثرياً
إينّ قد ½: وكتب إىل عمرو،  وبعث بطاقة يف داخل كتابه،¼بالذي فعلت وأنّ اإلسالم يهدم ما كان قبله

فلَما قدم كتـاب عمـر إىل عمـرو بـن العـاص أخـذ       ، فألقها يف النيل ، بعثت إليك بطاقة يف داخل كتايب     
فـإن كنـت جتـري    ! أما بعـد ، أمري املؤمنني إىل نيل مصر ، من عبد اهللا عمر   ½: البطاقة ففتحها فإذا فيها   

 فـألقى البطاقـة   ،¼ كان اهللا جيريك فاسـأل اهللا الواحـد القهـار أن جيريـك    وإن، من قبلك فال جتر   
فقطـع  ، فأصبحوا وقد أجراه اهللا ستة عشر ذراعاً يف ليلة واحـدة     ، عمرو يف النيل قبل الصليب بيوم     

يف فـصل كراماتـه رضـي اهللا    " الصواعق احملرقة"ذكره يف ، اهللا تلك السنة عن أهل مصر إىل اليوم     
  ١٢. تعاىل عنه
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 ظهور خوارق :أي) ويكون ذلك( :)١( أشار إىل اجلواب بقولهلنيبمن غري ا
معجزة للرسول الذي ظهرت (ة  الذي هو من آحاد األم الويلّنالعادات م

انه أل؛تههذه الكرامة لواحد من أم ويلّأنه( بتلك الكرامة :أي)  يظهر  
اً إالّولن يكون وليبالقلب ) ر وديانته اإلقرا، يف ديانتها وأن يكون حمق

عى هذا  لو ادحىتمع الطاعة له يف أوامره ونواهيه، ) برسالة رسوله(اللسان و
 ،اً ومل يظهر ذلك على يده االستقالل بنفسه وعدم املتابعة مل يكن وليالويلّ

 عليه السالم معجزة  األمر اخلارق للعادة فهو بالنسبة إىل النيبواحلاصل أنّ
 كرامة ، وبالنسبة إىل الويلّ)٢(تهحاد أم من قبله أو من قبل آسواء ظهر

خللوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله، فالنيبمن علمه بكونه  ال بد 
ومن حكمه قطعاً مبوجب ،اً، ومن قصده إظهار خوارق العاداتنبي 

   ...........واألحسن) ناوأفضل البشر بعد نبي( .)٣(املعجزات خبالف الويلّ
                                                

 وحاصله أنّ االشتباه عند إدعائه الرسالة لنفسه وهو مـستحيل  ]إخل... أشار إىل اجلواب بقوله [: قوله  )١(
وعند عدم االدعاء ال اشتباه؛ ألنه كرامة له ومعجـزة  ، منه؛ ألنه متدين ومقر برسالة رسوله عليه السالم    

 هـو بطريـق التـشبيه الشـتراكهما يف     إمنـا وقد سبق يف صدر الكتاب أنّ عـد الكرامـة معجـزة         ، لرسوله
  "خيايل"١٢. الداللة على حقّية دعوى النبوة فتذكّر

، فبهـذا االعتبـار جعـل معجـزة لـه     ،  لداللته على صدق نبوته وحقّية رسالته]من قبل آحاد أمته [: قوله  )٢(
  ".كربشرح الفقه األ "١٢. وإالّ فحقيقة املعجزة أن تكون مقارنة للتحدي على يد املدعي

، بل رمبا اعتقـد أنـه مـن شـرار النـاس هـضماً لنفـسه           ،  فإنه قد ال يعرف واليته     ]خبالف الويلّ [: قوله  )٣(
خمافـة أن يـؤدي إىل     ، بل ى كبار مشايخ الطريقـة عـن ذلـك         ، وأيضاً ال يلزمه إظهار اخلوارق قصداً     

  "ن "١٢. اللّهم إالّ إذا اشتدت احلاجة، اإلعجاب
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، نا نيب، وليس بعد نبي)٢(ةة الزمانيه أراد البعديلكنبعد األنبياء، : )١(أن يقال
بشر  إذ لو أريد كلّ؛عيسى عليه السالم) ٣( من ختصيصومع ذلك ال بد 

مل ه بشر يولد بعدنا انتقض بعيسى عليه السالم، ولو أريد كلّيوجد بعد نبي 
 بشر هو موجود على وجه األرض يفد التفضيل على الصحابة، ولو أريد كلّ

 بشر يوجد على دهم، ولو أريد كلّعومن ب) ٤(مل يفد التفضيل على التابعني
)  الصديقنأبو بكر( .وجه األرض يف اجلملة انتقض بعيسى عليه السالم

الذي صدى اهللا عليه وسلّ صلّق النيب٥(ة من غري تلعثم ويف املعراجم يف النبو (

دبال ترد. )الفاروق  عمرثُم (ق بني احلالذي فرالقضايا  والباطل يف ق
                                                

 ¼والواجـب ½:  مل يقـل إمنـا و،  لئالّ يلزم فضل اخللفاء علـى األنبيـاء  ]إخل... حسن أن يقال  واأل[: قوله  )١(
  "ن "١٢. إلمكان حكم البعدية على الزمانية كما ذكره

 يرد عليه أنه إن أريد بعد موت نبينا مل يفد التفضيل على من مـات قبلـه عليـه                ]البعدية الزمانية [: قوله  )٢(
وعلـى كـال التقـديرين مل يفـد     ، بعثـة نبينـا ينبغـي أن خيـص الـنيب عليـه الـسالم           وإن أريد بعد    ، السالم

  "خيايل"١٢.التفضيل على سائر األمم 
 و ذالك ألنه قد ثبـت أنّ عيـسى عليـه الـسالم حـي فـوق الـسماء          ]إخل... ال بد من ختصيص   [: قوله  )٣(

  ١٢. ¼الشام½و ينظر يف قرب القيامة من املنارة الشرقية يف دمشق ، الرابعة
، وإالّ ففــضل الـصحابة علــى التــابعني معلــوم ، ال يفيـد التفــضيل الــصريح :  أي]علــى التــابعني[: قولـه   )٤(

  ١٢. فبهذه القاعدة علم فضله على التابعني أيضاً، واألفضل من األفضل أفضل
جـاء  ½: لتقا، عن عائشة رضي اهللا عنها    " املستدرك" أخرج احلاكم يف     ]إخل... ويف املعراج [: قوله  )٥(

: قال، هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس         : فقالوا، املشركون إىل أيب بكر   
، ¼لقد صدق إينّ ألصدقه بأبعد من ذلك خبرب السماء غدوة و روحة       : فقال، نعم: أَو قال ذلك ؟ قالوا    

  ١٢". تاريخ اخللفاء" ذكره اإلمام السيوطي يف ،¼الصديق½فلذلك مسي 
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 ،ةجه رقي عليه السالم زو النيب ألنّ؛)النورين و عثمان ذثُم( .واخلصومات
 عندي ثالثة تلو كان½:  ماتت قاللَما و، كلثومجه أم ماتت رقية زولَماو

جتكهالزو¼، )ثُمعباد اهللا وخلص أصحاب رسول اهللامن) ١() املرتضىن علي ، 
 لَما لو مل يكن هلم دليل على ذلك أنه ، والظاهر)٢(لسلفعلى هذا وجدنا ا
ومل جند هذه ،ا حنن فقد وجدنا دالئل اجلانبني متعارضةحكموا بذلك، وأم 

 بشيء ف فيه خمالأو يكون التوقّ) ٣(ق به شيء من األعمال يتعلِّممااملسألة 
حيث ،  عثمانفني يف تفضيلكانوا متوقّ) ٥(السلفو ،)٤( الدينيةمن الواجبات

ة واجلماعة تفضيل الشيخنيجعلوا من عالمات السن،ة اخلتنني وحمب، 
، وإن أريد )٦(ف جهةة كثرة الثواب فللتوقّ إن أريد باألفضليأنهنصاف واال

                                                
  ١٢.  الذي ارتضاه اهللا تعاىل ورسوله يف أمر الدين والدنيا]املرتضى[: قوله  )١(
والبعض ، وقد ذهب البعض إىل تفضيل علي على عثمان       ، أكثر أهل السنة  :  أي ]وجدنا السلف [: قوله  )٢(

  "خيايل" ١٢. اآلخر إىل التوقّف فيما بينهما
  ١٢. بل يكفي فيه جمرد الظن، عمل به إىل دليل قطعي حيتاج لوجوب الحىت ]شيء من األعمال[: قوله  )٣(
 فـال يـضر  ،  وذلك ألنّ اإلمام ال جيـب لـه أن يكـون أفـضل أهـل زمانـه      ]من الواجبات الدينية  [: قوله  )٤(

  ١٢. التوقّف فيه بشيء من واجبات الشرع
: م مـن كـالم الـشارح   بعض السلف لئالّ يلزم التنايف بينـه وبـني مـا تقـد            :  أي ]إخل... والسلف[: قوله  )٥(

  ١٢.  وعدم اللزوم؛ ألنّ املراد من األول أكثر السلف¼على هذا وجدنا السلف½
 ألنّ قرب الدرجة وكثرة الثواب أمر اليعلم إالّ باإلخبار من اهللا تعـاىل ورسـوله              ]فللتوقّف جهة [: قوله  )٦(

وقد تواتر ، فمما يعلم بتتبع األحوالوأما كثرة الفضائل ، واألخبار متعارضة، صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم
يف حق علي رضـي اهللا تعـاىل عنـه مـا يـدلّ علـى مجـوم مناقبـه ووفـور فـضائله واتـصافه بالكمـاالت                        

  "خيايل" ١٢. واختصاصه بالكرامات
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عن م نيابته:أي) وخالفتهم( .)١(ه ذوو العقول من الفضائل فالكثرة ما يعد 
على هذا (باع األمم االتة الرسول يف إقامة الدين حبيث جيب على كافّ

 ،م أليب بكرسالال اخلالفة بعد رسول اهللا عليه  أنّ: يعين).أيضاً) ٢(الترتيب
لعمر ثُم مان ث لعثُمثُمالصحابة قد اجتمعوا  وذلك ألنّ؛ رضي اهللا عنهم لعلي 

 رأيهم بعد  واستقر،)٣(م يف سقيفة بين ساعدةسالالعليه  رسول اهللا يوم تويفّ
على خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه، وأمجعوا على ) ٤(واملنازعة رةاملشاو

                                                

بل جيب أن جيزم بأفضلية علي رضي اهللا تعاىل عنه؛ ألنّ فـضائل  ، ليس للتوقّف جهة  :  أي ]فال[: قوله  )١(
ا  عليـة واجلهـاد واالجتـهاد يف الطاعـة والبالغـة يف املـواعظ وكثـرة          ،  كثرية جدمن الكماالت العلمي

كـذا حيـصل مـن      ، ورود األحاديث يف مناقبه وظهور اخلوارق عنـه وشـجاعته وغريهـا مـن الفـضائل               
  ١٢. الشروح

  ١٢. ترتيب األفضلية:  أي]على هذا الترتيب[: قوله  )٢(
 وهي املوضع املسقف الذي ال جدار له يف     ،¼سفينة½ السقيفة الصفة على وزن      ]عدةسقيفة بين سا  [: قوله  )٣(

 اجتمعـوا لنـصب   إمناو،  وبنو ساعدة قوم من األنصار ،¼سقفت البيت ½املفعول من   : مبعىن، جانب أو أكثر  
  "ن "١٢. اخلليفة حفظاً لدين اإلسالم وخمافة اختالل النظام لقلّة املؤمنني وكثرة الكافرين

منـا أمـري و مـنكم       ½: فقـال األنـصار للمهـاجرين     ،  بني املهاجرين واألنصار   ]إخل... واملنازعة[: ولهق  )٤(
يا معشر األنصار أ لستم تعلمون أنّ رسول اهللا قد       ½: فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه       ، ¼أمري

نعـوذ بـاهللا أن   ½: األنـصار فقالـت   ، ¼فأيكم تطيب نفسه أن يتقـدم أبـا بكـر؟         ، أمر أبا بكر أن يؤم الناس     
األيمة من ½: واحتج أبوبكر رضي اهللا تعاىل عنه عليهم بقوله صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم     ، ¼نتقدم أبا بكر  

، فاستقر رأي الصحابة بعد املشاورة واملراجعـة علـى خالفـة أيب بكـر رضـي اهللا تعـاىل عنـه          ، ¼قريش
  ١٢". شرح العضدية"و" لفاءتاريخ اخل"كذا يف ، وأمجعوا على ذلك وبايعوه



 

كان منه، ) ١(فد توقّع رضي اهللا عنه على رؤس األشهاد بيعه علياب و،ذلك
 كما  ولنازعه علي،الصحابة) ٢(فق عليه اتالَماً له ولو مل تكن اخلالفة حقّ

ا زعمت الشيعة،  كم،)٤(ه نصلو كان يف حقّ) ٣( عليهم والحتج،نازع معاوية
وكيف يتصوعليه السالم  أصحاب رسول اهللا ر يف حقفاق على الباطلاالت 

الواردوترك العمل بالنص ، ا  عنه أبا بكر رضي اهللا إنّثُمس من حياته ئ يلَم
 لَمارضي اهللا عنه وأملى عليه كتاب عهده لعمر رضي اهللا عنه، ف) ٥(عثماندعا 

                                                

إنه كان مشغوالً خبدمـة فاطمـة رضـي اهللا تعـاىل            : فقيل،  واختلف يف سببه   ]إخل... بعد توقّف [ :قوله  )١(
إنه كان مل : وقيل، فإّا مل تزل مريضة بعد وفاة رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم حزناً عليه ، عنها

من قول علي رضـي  " تاريخ اخللفاء"ا ذكره اإلمام السيوطي يف    ويؤيده م ، يرض بتأخريه عن املشاورة   
إنـه  ،  أبـا بكـر أحـق النـاس ـا      ىما غضبنا إالّ ألنا أخرنا عن املـشورة وأنـا نـر           ½: اهللا تعاىل عنه ونصه   

ولقد أمره رسول اهللا عليه الـصالة والـسالم بالـصالة بالنـاس     ، وإنا لنعرف شرفه وخريه   ، لصاحب الغار 
١٢. وهو حي  

: ألنّ إمجاع األمة ِسيما إمجاع الصحابة على الباطل حمال لقولـه عليـه الـسالم   : إخل... لَما اتفق عليه    )٢(
  ١٢. ¼ال جتتمع أميت على الضاللة½

 كما احتج أبوبكر رضي اهللا تعاىل عنه علـى األنـصار بقولـه عليـه             ]إخل... والحتج عليهم [: قوله  )٣(
شـرح  "كـذا يف  ، فأطـاعوه وتركـوا اإلمامـة     ، مع كونـه خـرباً واحـداً      ، ¼يشاأليمة من قر  ½: السالم

  ١٢ ".املواقف
ومل ميكـن سـتره   ، عدم النص اجللي معلوم قطعاً ألنه لو وجد لتواتر     :  أي ]لوكان يف حقّه نص   [: قوله  )٤(

  ."شرح املواقف" ١٢. عادة؛ إذ هو ِمما يتوفّر الدواعي إىل نقله
أنّ أبـابكر رضـي اهللا عنـه لَمـا ثقـل دعـا عبـد        " تـاريخ اخللفـاء  " يظهر من   ]إخل.. .دعا عثمان [: قوله  )٥(

بن عوف وعثمـان بـن عفّـان وسـعيد بـن زيـد وأسـيد بـن احلـضري وغريهـم مـن املهـاجرين               الرمحن
      Å 
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 إىل الناس وأمرهم أن يبايعوا ملن يف الصحيفة  ختم الصحيفة وأخرجهاكتب
هللا رضي ا) ١(بايعنا ملن فيها وإن كان عمر:  فقال، مرت بعليحىتفبايعوا 

 استشهد عمر رضي اهللا عنه ثُمفاق على خالفته، وباجلملة وقع االت ،عنه
 وعبد الرمحن بن عوف وطلحة عثمان وعلي: ةى بني ستروترك اخلالفة شو

ض األمر مخستهم إىل عبد  فوثُمسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه، والزبري و
الرمحن بن عوف ورضوا حبكمه، فاختار عثمان وبايعه مبحضر من 

، فكان )٢(الصحابة فبايعوه وانقادوا ألوامره وصلوا معه اجلمع واألعياد
ار مجع كبار املهاجرين واألنصأف ،)٣( استشهد وترك األمر مهمالًثُم ،إمجاعاً

كان اِلم وبايعوه ، والتمسوا منه قبول اخلالفة، رضي اهللا عنهعلى علي 
أفضل أهل عصره وأوالهم باخلالفة، وما وقع من املخالفات واحملاربات 

ن نـزاع يف خالفته بل عن خطأ يف االجتهاد، وما وقع من مم يكن لَ
                                                

 ،¼لـيس فينـا مثلـه   ½: فقـالوا ، وشاورهم يف عمر بن اخلطّاب رضـي اهللا عنـه     ، واألنصار رضي اهللا عنهم   
  ١٢. ان رضي اهللا تعاىل عنه كتاب عهد اخلالفة لعمر رضي اهللا عنهفأملى على عثم

لَمـا ثقـل   :  لعلّه من سهو بعض الرواة؛ ألنه قد ثبت عن يسار بن محزة أنه قال       ]وإن كان عمر  [: قوله  )١(
: فقـال النـاس  ، أيها الناس إينّ قد عهدت عهداً أفترضون بـه : أبوبكر أشرف على الناس من كوة، فقال   

فإنه عمر رضي اهللا تعـاىل    : قال، فقام علي فقال ال نرضى إالّ أن يكون عمر        ، ياخليفة رسول اهللا  رضينا  
  ١٢". تاريخ اخللفاء"ذكره يف ، عنه

،  مع أنّ صالة اجلمعة والعيدين ال جتوز إالّ خلف خليفة اإلسـالم أو مأذونـه      ]اجلمع واألعياد [: قوله  )٢(
  ١٢. فكان إمجاعاً

  ١٢. أي مل يسلّم اخلالفة إىل أحد ]ًمهمال[: قوله  )٣(
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ة يف هذه املسألةاالختالف بني الشيعة وأهل السن،ن الفريقني  معاء كلّ واد
لة واألجوبة من اجلانبني فمذكور يف و وإيراد األس، يف باب اإلمامةالنص
واخلالفة ثالثون سنة ( .التاملطولقوله عليه ) مارةإ بعدها ملك وثُم
وقد  .¼اًض ملكاً عضو بعدهاصريي ثُم ثالثون سنة ياخلالقة بعد½: السالم

من وفاة رسول اهللا عليه ) ١(نة رضي اهللا عنه على رأس ثالثني ساستشهد علي
) ٢(م، فمعاوية ومن بعده اليكونون خلفاء بل ملوكاً وأمراء، وهذاسالال

فقني على خالفة اخللفاء ة قد كانوا مت والعقد من األم أهل احللّ ألنّ؛مشكل
العبةاسي،اخلالفة املراد أنّة كعمر بن عبد العزيز مثالً، ولعلّ وبعض املرواني  

 وميل عن املتابعة تكون ثالثني ،ها شيء من املخالفةليت ال يشوبالكاملة ا
) ٣( نصب اإلمام اإلمجاع على أنّثُم ،كونتكون وقد ال ت وبعدها قد ،سنة

                                                
والتحقيـق أنـه كـان بعـد علـي      ، هـذا تقريـب  ": النرباس"قال يف   ] إخل... على رأس ثالثني سنة   [ :قوله  )١(

وهي مدة خالفـة احلـسن بـن علـي رضـي اهللا      ، رضي اهللا تعاىل عنه حنو ستة أشهر باقية من ثلثني سنة 
احلسن رضي اهللا تعاىل عنه اخلالفة إىل معاوية رضـي اهللا  وكان كمال ثالثني عند تسليم     ، تعاىل عنهما 

وعمـر رضـي اهللا   ، وذكر بعضهم أنّ خالفة أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنه سنتان وثالثة أشهر         ، تعاىل عنه 
وعلـي  ، وعثمان رضي اهللا تعاىل عنه اثنتا عـشرة سـنة إالّ عـدة أيـام    ، تعاىل عنه عشر سنني و ستة أشهر 

  ١٢. عنه أربع سنني وتسعة أشهررضي اهللا تعاىل 
  ١٢. انتهاء اخلالفة على رأس ثالثني عاما:  أي]وهذا[: قوله  )٢(
اعلـم أنّ مـسئلة اإلمامـة ليـست مـن           ": شـرح العقائـد العـضدية     " قال يف    ]إخل... نصب اإلمام [ :قوله  )٣(

جعلـها الـشيعة مـن    لكـن لَمـا   ، األصول اليت جيب على كلّ مكلّف معرفتها عند أهل السنة واجلماعة          
األصول وزعموا فيها أموراً خمالفة ملذهب اجلمهور جرت عادة املتكلّمني بإيرادها يف ذيل النبـوات              

  ١٢. وصوناً هلم عن الوقوع يف مهاوي الزلل، حفظاً لعقائد عامة املسلمني عن اخلطأ واخللل
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تعاىل أو على اخللق ) ٢( هل جيب على اهللاأنه اخلالف يف إمناو ،)١(واجب
٣(بدليل مسعي (أو عقلي)عاً، لقوله  جيب على اخللق مسأنه) ٥(واملذهب .)٤
 ؛¼ةمات ميتة جاهليفقد إمام زمانه ) ٦(م يعرفمن مات ولَ½: عليه السالم

 عليه السالم نصب اإلمام ات بعد وفاة النيب املهمة قد جعلوا أهم األموألنّ
  كثرياً من الواجبات وألنّ؛إمام لّعلى الدفن، وكذا بعد موت ك) ٧(موه قدحىت

                                                

 ـا؛ ألنّ خمالفتـهم كـسائر     أما خمالفة اخلوارج وحنوهم يف الوجوب فـال يعتـد          ]واجب[: قوله  )١(
 ١٢. وال ختــلّ ِلمــا يفيــده مــن القطــع بــاحلكم امــع عليــه ، املبتدعــة ال تقــدح يف اإلمجــاع

  ".الصواعق احملرقة"
إالّ أنّ اإلماميـة أوجبـوه عليـه حلفـظ قـوانني         ، وبه قالت اإلمامية واإلمساعيلية    ]جيب على اهللا  [: قوله  )٢(

واإلمساعيلية أوجبوه ليكون معترفاً باهللا وصفاته؛ إذ ال بد عندهم   ،  والنقصان الشريعة عن التغير بالزيادة   
  ١٢. "املواقف"كذا يف ، يف معرفته تعاىل من معلّم

  ١٢.  هذا عندنا أهل السنة واجلماعة]على اخللق بدليل مسعي[: قوله  )٣(
  ١٢. "املواقف"كما يف ، هذا مذهب املعتزلة والزيدية ]أو عقلي[: قوله  )٤(
  ١٢. مذهب أهل السنة:  أي]واملذهب[: قوله  )٥(
وهـذه األدلّـة ملطلـق    ،  فـإنّ وجـوب املعرفـة يقتـضي وجـوب احلـصول           ]إخل... ومل يعـرف  [: قوله  )٦(

فلـبطالن قاعـدة الوجـوب علـى اهللا     ، وال على اهللا تعاىل أصـالً   ، وأما أنه ال جيب علينا عقالً     ، الوجوب
قاله العالّمة ، وأيضاً لو وجب على اهللا تعاىل ِلما خال الزمان عن اإلمام، ينواحلسِن والقبح العقلي، تعاىل

  ١٢. اخليايل
ا توفّي رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم قام أبـوبكر  ملَّ": الصواعق" قال يف   ]إخل...  قدموه حىت[: قوله  )٧(

فـإنّ اهللا حـي ال   ،  قد مات ومـن كـان يعبـد اهللا         فإنّ حممداً ، أيها الناس من كان يعبد حممداً     : فقال، خطيباً
  ١٢. ¼صدقت ننظر فيه½: فقالوا، فانظروا وهاتوا آراءكم، ال بد هلذا األمر ممن يقوم به، ميوت
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( :شار إليه بقولهكما أ) ١(ف عليهة يتوقّالشرعيهلم من واملسلمون ال بد 
 وجتهيز ،)٣( ثغورهم وسد، وإقامة حدودهم،يقوم بتنفيذ أحكامهم )٢(إمام

 ،اع الطريقصة وقطّواملتلص) ٤(بة وقهر املتغلّ، وأخذ صدقام،جيوشهم
 وقبول ، وقطع املنازعات الواقعة بني العباد،وإقامة اجلمع واألعياد

 وتزويج الصغار والصغائر الذين ال أولياء ،لى احلقوقالشهادات القائمة ع
فإن  ،ةها آحاد األموحنو ذلك من األمور اليت ال يتوالّ)  وقسمة الغنائم،هلم
 ناحية؟ ومن أين جيب نصب مل ال جيوز االكتفاء بذي شوكة يف كلّ: قيل

نهأل: قلنا ؟ةمن له الرياسة العامي إىل منازعات وخماصمات مفضية إىل يؤد 
فليكتف : فإن قيل ،شاهد يف زماننا هذان كما ، أمر الدين والدنيافاختال

 حيصل) ٥( انتظام األمرة إماماً كان أو غري إمام، فإنّله الرياسة العام بذي شوكة

                                                
أنّ مـا يتوقّـف عليـه الواجـب فهـو      : وقد تقرر يف أصول الفقه،  على نصب اإلمام ]يتوقّف عليه [: قوله  )١(

  ١٢. واجب
ومن اإلمام السابق ، اإلمامة تثبت بالنص من الرسول": شرح املواقف" قال يف ]إخل.. .من إمام[: قوله  )٢(

وتثبت أيضاً ببيعة أهل احللّ والعقد عند أهـل الـسنة واجلماعـة واملعتزلـة والـصاحلية مـن          ، باإلمجاع
  ١٢. ال طريق إالّ بالنص: أكثرهم قالوا: خالفاً للشيعة أي، الزيدية

أطـراف دار اإلسـالم املالصـقة       : أي،  بالضم مجـع ثغـر     ¼الثغور½ املنع   ¼السد½ ]ورهموسد ثغ [: قوله  )٣(
  "ن "١٢. أراد بسدها حفظها باحلصون واجليوش ملنع الكفّار ،بدار احلرب

  "ن "١٢. الغالبني بال حق من الظلمة والغاصبني:  أي]املتغلبة[ :قوله  )٤(
 منع توقّف دفع الفنت على وجـود شـرائط اإلمامـة يف امللـك           حاصله ]إخل... فإنّ انتظام األمر  [: قوله  )٥(

نظم"١٢. العام"  
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) ١( أمر الدنيايفنعم حيصل بعض النظام : قلنا ،بذلك كما يف عهد األتراك

 ، والعمدة العظمىاألهم) ٣(داملقصواألمر ، وهو )٢( أمر الدينولكن خيتلّ
 يكون الزمان بعد ،ة اخلالفة ثالثون سنة مدفعلى ما ذكر من أنّ: فإن قيل

هم وتكون ميتتهم ميتة كلّ) ٤(ةعصي األميفاء الراشدين خالياً عن اإلمام فاخلل
دور م فلعلّ، ولو سلّ)٥( املراد اخلالفة الكاملةقد سبق أنّ: قلنا ،ةجاهلي 

 هذا ، لكن اإلمام أعم بناء على أنّ، دون دور اإلمامةنقضيتاخلالفة 
 اخلليفة من يزعم أنّ) ٦(لقوم، بل من الشيعةمن اه د مل جنِممااالصطالح 

ِي وهلذا يقولون خبالفة األ،)٧(أعمما بعد اخللفاء ة الثالثة دون إمامتهم، وأم
                                                

  ١٢.  كدفع قطّاع الطريق والسارقني واملتغلبني]أمر الدنيا[: قوله  )١(
 ألنه إن مل يكن مستجمعاً لشرائط اإلمامة ال يتمكّن من تنفيذ أحكام الـشرع سـيما     ]أمر الدين [: قوله  )٢(

  ١٢. إن كان جاهالً
 حمصله أنّ اإلمام لـيس عبـارة عـن الـسلطان فقـط؛ إذ بـه نظـام                 ]إخل... وهو األمر املقصود  [ :قوله  )٣(

بل هو أهم األمـور بنـصبه؛ ألنـه نائـب الـنيب يف إشـاعة             ، واإلمام من به نظام املعاش واملعاد     ، املعاش
  "نظم"١٢. التشريع وإعالء كلمة اهللا

واألمـة ال جتمـع علـى    ، واملعـصية ضـاللة  ، لواجـب معـصية    ألنّ تـرك ا    ]فيعصي األمـة كلّهـم    [: قوله  )٤(
 يلزم املعصية لو تركوه مـن قـدرة واختيـار ال عـن عجـز واضـطرار فـال        إمناوقد جياب بأنه  . الضاللة
  ."خيايل" ١٢. إشكال

  ١٢.  اخلالفة املطلقة، فإّا ال حد هلا]اخلالفة الكاملة[: قوله  )٥(
  ١٢.  عكس هذا االصطالح من يزعم على]من الشيعة[: قوله  )٦(
واإلمـام أحـد األِيمـة اإلثـىن     ،  فإنّ اخلليفة عندهم السلطان عـادالً كـان أو ظاِلمـاً   ]اخلليفة أعم [: قوله  )٧(

  "ن "١٢. عشر
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العب١(ة فاألمر مشكلاسي(. )لريجع إليه ) اهراً ينبغي أن يكون اإلمام ظثُم
من أعني ) الخمتفياً(فيقوم باملصاحل ليحصل ما هو الغرض من نصب اإلمام، 

خروجه ) منتظراً وال( وما للظلمة من االستيالء، ،الناس خوفاً من األعداء
 واحنالل نظام أهل الظلم ، والفساد وانقطاع مواد الشر،لزماناعند صالح 

  اإلمام احلق أنّ،منهم) ٢(ة اإلماميوالعناد، ال كما زعمت الشيعة خصوصاً
 ، ابنه احلسنثُم ،)٣( رضي اهللا عنهم عليى اهللا عليه وسلّبعد رسول اهللا صلّ

                                                
وال ناقـصة؛ إذ مل يوجـد   ،  إذ ليس بعدهم خالفة ال كاملة النقضاء ثالثني سـنة       ]فاألمر مشكل [: قوله  )١(

فيلزم أن تعصي ، ونصب غري القرشي ال جيوز، سة العامة على بالد اإلسالمبعدهم قرشي يكون له الريا
والوعيد على الترك ، وأجيب بأّم مل يتركوه عن اختيار بل عن اضطرار، األمة كلّها بترك نصب اإلمام

ن "١٢. فال إشكال، االختياري"  
وكفّـروا  ، لـي رضـي اهللا تعـاىل عنـه        هم الذين قالوا بالنص اجللـي علـى إمامـة ع           ]اإلمامية[: قوله  )٢(

الصحابة وهم الذين خرجوا على علي رضي اهللا تعاىل عنه عند التحكيم وكفّروه وهم اثنـا عـشرة            
حيقـر أحـدكم   ½: وفيهم قال النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم  ، كانوا أهل صالة وصوم   ، ألف رجل 

قالـه الـسيد   ، ¼وز إميام تـراقيهم صالته يف جنب صالم وصومه يف جنب صومهم ولكن ال يتجا  
  ١٢ ".التعريفات"السند يف 

لَما استشهد عثمان رضي اهللا عنه اجتمع  ": شرح العقائد العضدية  " قال يف    ]علي رضي اهللا عنه   [ :قوله  )٣(
كبار املهاجرين واألنصار رضي اهللا تعاىل عنهم بعد ثالثة أيام أو مخسة مـن مـوت عثمـان رضـي اهللا             

وامتنـاع  ، فقِبـل بعـد مدافعـة طويلـة    ، والتمسوا منه قبول اخلالفـة    ، ه على علي كرم اهللا وجهه     تعاىل عن 
فقام بأمر اخلالفـة واستـشهد علـى رأس        ، فبايعوه فصارت خالفته إمجاعاً من أهل احللّ والعقد       ، كثري

 إالّ خبالفة أمري املؤمنني إنّ الثالثني ال تتم: وقيل، الثالثني من وفاة رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم
  ١٢. حسن بن علي رضي اهللا تعاىل عنها ستة أشهر بعد وفاة علي كرم اهللا تعاىل وجهه الكرمي
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أخوه احلسنيثُم ، ثُمزين العابدين ابنه علي ، ثُم١(د الباقر ابنه حمم(، ابنه ثُم 
 د حمم ابنهثُم،ا علي رض ابنهثُم ، ابنه موسى الكاظمثُم ،جعفر الصادق

التقي ،ثُمالنقي ابنه علي  ،ثُمابنه احلسن العسكري  ،دثُمم س القا ابنه حمم
الدنيا قسطاً ظهر فيمألي وس، وقد اختفى خوفاً من أعدائه،املنتظر املهدي 

 وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً، وال امتناع يف طول عمره وامتداد أيام
 اختفاء بأنّ) ٣(وأنت خبري ،)٢( عليهما السالم وغريمهاه كعيسى واخلضرحيوت

اإلمام وعدمه سواء يف عدم حصول األغراض املطلوبة من وجود اإلمام، 
 االسم، بل  خوفه من األعداء ال يوجب االختفاء حبيث ال يوجد منه إالّوأنّ

 آبائه الذين كانوا  كما يف حق،فاء دعوى اإلمامتخاغاية األمر أن يوجب 
 عند فساد الزمان واختالف أيضاًو ،عون اإلمامةرين على الناس وال يدظاه

٤( وانقيادهم له أسهلاآلراء واستيالء الظلمة احتياج الناس إىل اإلمام أشد(. 
)ببين هاشم وأوالد ويكون من قريش وال جيوز من غريهم، وال خيتص 

                                                

: أي،  هو أبو جعفر املدين التابعي الفقيه العارف باهللا لقّب باقراً؛ ألنه بقر العلـم          ]حممد الباقر [: قوله  )١(
بلّغه جابر رضي اهللا تعاىل عنه سالم الـنيب صـلّى   ، توسع: أي،  العلمأو ألنه تبقّر يف، شقّه فعرف خفاياه  
  "ن "١٢. اهللا تعاىل عليه وسلّم

" شـرح املقاصـد  " كإدريس وإلياس عليهما السالم ذكـر العالّمـة علـي القـاري عـن             ]وغريمها[ :قوله  )٢(
وعيسى ، ر وإلياس يف األرضاخلض، ذهب العظماء من العلماء إىل أنّ أربعة من األنبياء يف زمرة األحياء 

  ١٢. وإدريس يف السماء
  ١٢.  من هنا رد على الشيعة]إخل... وأنت خبري[: قوله  )٣(
  "ن "١٢.  فإنّ اإلمام يكون عادالً دافعاً لآلفات عنهم]أسهل[: قوله  )٤(
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شي يشترط أن يكون اإلمام قر:يعين )علياأل½: سالم لقوله عليه ال؛اية من مي
 رواه أبو بكر رضي اهللا عنه ِلمالكن ) ١(اً واحداً وهذا وإن كان خرب،¼قريش
م خيالف فيه  لَ،صار جممعاً عليهفم ينكره أحد  ولَ، به على األنصاراحمتج
 ،)٣(اأو علوي) ٢(اوال يشترط أن يكون هامشي ، اخلوارج وبعض املعتزلةإالّ
م الفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم مع أّل من خئ ثبت بالدالامِل
 قريشاً اسم ألوالد النضر  فإنّ، هاشم وإن كانوا من قريشينم يكونوا من بلَ

 ،مى اهللا عليه وسلّ رسول اهللا صلّلب جد وهاشم هو أبو عبد املطّ،)٤(بن كنانة
فإنبن صين هاشم بن عبد مناف بن قبلب د بن عبد اهللا بن عبد املطّه حمم 

كالب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن 
 ،كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نـزار بن معد بن عدنان

فالعلوي؛ ألنّة من هاشمة والعباسيلب وأبو اس وأبا طالب ابنا عبد املطّ العب
سعد بن تيم بن  بن ابن أيب قحافة عثمان بن عامر بن كعبنه أل؛بكر قرشي 

بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى ا نه أل؛ كعب بن لوي، وكذا عمرمرة بن
                                                

تبــع وهاهنــا حبــث وهـو أنّ جعلــه خـرب األحــاد مـن قلّــة ت   ": النـرباس " قــال يف ] واحـداً خــرباً[: قولـه   )١(
كمــا يف ، ارواه حنــو أربعــني صــحابي، فإنــه حــديث متــواتر، كمــا هــو عــادة املــتكلّمني، األحاديــث

كذبه التجارب والرجوع إىل الوجدان عند سـماع      ، ومن زعم أنه أقلّ من نصاب املتواتر      ، "الصواعق"
  ١٢. األخبار

  ١٢.  من أوالد هاشم بن عبد مناف]اهامشي[: قوله  )٢(
  "ن "١٢.  من أوالد علي عن الزهراء أو غريها رضي اهللا عنهم]ايعلو[: قوله  )٣(
  ١٢. "املعاجم"كما يف ،  وهو امللقّب بقريش]النضر بن كنانة[: قوله  )٤(
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 نه أل؛رباح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وكذا عثمان بن
وال يشترط ( .ة بن عبد مشس بن عبد منافابن عفان بن أيب العاص بن أمي

 من الدليل على إمامة أيب بكر مع عدم  مرِلما) ١()يف اإلمام أن يكون معصوماً
ا يف عدم إىل الدليل، وأم) ٣( االشتراط هو احملتاجأيضاًو .بعصمته) ٢(القطع

: بقوله تعاىل) ٤( املخالفاحتج ، عدم دليل االشتراط فيهاالشتراط فيكفي
 وغري املعصوم ظامل فال يناله ]١٢٤: البقرة[﴾الظَّاِلِمني عهِدي ينالُ الَ﴿

 الظامل من ارتكب معصية مسقطة فإنّ) ٥(املنع: واجلواب ،اإلمامة عهد
 ،ماًظاِل) ٦( مع عدم التوبة واإلصالح فغري املعصوم ال يلزم أن يكون،للعدالة

                                                

 وحقيقة العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلها من اسـتناد األشـياء كلّهـا إىل        ]أن يكون معصوماً  [: قوله  )١(
وعند احلكمـاء ملكـة متنـع الفجـور     ، ال خيلق اهللا تعاىل يف صاحبها ذنباً أن  ابتداءالفاعل املختار أبداً  

ويتأكّد ويترسخ هذه ، وحيصل هذه الصفة النفسانية إبتداء بالعلم مبسالب املعاصي ومناقب الطاعات         
، والنـواهي الزاجـرة عمـا ال ينبغـي    ، الصفة يف األنبياء بتتابع الوحي إليهم باألوامر الداعية إىل مـا ينبغـي            

وهـذا  ، ميتنع بسببها صدور الذنب فيه  ، العصمة تكون خاصية يف نفس الشخص أو يف بدنه        : وقال قوم 
  ١٢. "شرح املواقف"كذا يف ، القول ظاهر البطالن

 باإلمجـاع فلـو    يريد أنّ إمامة أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنـه صـحيحة قطعـاً              ]إخل... مع عدم القطع  [ :قوله  )٢(
  "ن "١٢.  لكن ال قطع ا فالعصمة ليست بشرط،عصمته معلومة قطعاًكانت العصمة شرطاً لكان 

  ١٢.  ألنه دعوى فال بد هلا من بينة]هو احملتاج[: قوله  )٣(
  ١٢. "شرح املواقف"كذا يف ،  وهم اإلمامية واإلمساعيلية]واحتج املخالف[: قوله  )٤(
  ١٢. ماًال نسلّم أنّ غري املعصوم يكون ظاِل:  أي]املنع[: قوله  )٥(
 جلواز أن يصدر منه ذنب غـري مـسقط للعدالـة كالـصغائر مـع عـدم       ]إخل... ال يلزم أن يكون [: قوله  )٦(

  ١٢.  وال معصوماًماً لكنه تاب عنه وأصلح نفسه فال يكون ظاِل،أو ذنب كبري، اإلصرار عليها
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أن ال خيلق اهللا تعاىل يف العبد الذنب مع بقاء قدرته ) ١(وحقيقة العصمة
لى فعل اخلري هي لطف من اهللا تعاىل حيمله ع: واختياره، وهذا معىن قوهلم

قال الشيخ أبو ) ٢( مع بقاء االختيار حتقيقاً لالبتداء، وهلذازجره عن الشريو
وذا يظهر فساد  ،العصمة ال تزيل احملنة: رمحه اهللاملاتريدي منصور 

ا خاصية يف نفس الشخص أو يف بدنه ميتنع بسببها صدور إّ: قول من قال
بترك الذنب ) ٣( تكليفه صحِلما الذنب عنه، كيف ولو كان الذنب ممتنعاً

  ألنّ؛) أهل زمانهمن) ٥(وال أن يكون أفضل (.)٤(ن مثاباً عليها كلَماو
ا كان أعرف  علماً وعمالً رمباملساوي يف الفضيلة بل املفضول األقلّ

مبواجبها خصوصاً إذا كان  ) ٦( وأقدر على القيام،مبصاحل اإلمامة ومفاسدها
 وأبعد عن إثارة الفتنة، وهلذا جعل عمر رضي شردفع للأنصب املفضول 

                                                
فهـي ملكـة اجتنـاب      : فهـا وأمـا تعري  ،  معنـاه أنّ مآهلـا وغايتـها ذلـك         ]إخل... وحقيقة العصمة [: قوله  )١(

وقد يعبر عن تلك امللكة باللطف حلصوهلا مبحض لطف اهللا تعاىل وفضل ، املعاصي مع التمكّن منها   
  "خيايل"١٢.  بالفعلال خيفى أنّ من ليس له تلك امللكة ال يلزم أن يكون عاصياً، منه

  ١٢. صمةألجل اشتراط بقاء القدرة واالختيار يف معىن الع:  أي]وهلذا[: قوله  )٢(
  ١٢.  إذ ال تكليف بترك املمتنع]لَما صح تكليفه[: قوله  )٣(
 داخـالً حتـت    إذ ال مدح وال ثواب بترك ما هو ممتنع؛ ألنه ليس مقـدوراً        ] عليه ِلما كان مثاباً  [: قوله  )٤(

  ١٢. االختيار
ضول مع وجود الفاضل  لإلمامية هم يزعمون أنّ إمامة املف خالفاً ]إخل... وال أن يكون أفضل   [: قوله  )٥(

  ١٢. "املواقف"كذا يف ، قبيحة عقالً
ال علـى  ،  ألنّ أعظـم مـدار الـسلطنة هـو علـى املهـارة بـأمور الـدنيا                 ]إخل... أقدر على القيام  [: قوله  )٦(

  ١٢. املهارة بالعلم الشرعي وكثرة العبادة
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فإن  ، بعضهم أفضل من بعضة مع القطع بأنّتاهللا عنه اإلمامة شورى بني س
 ال جيوز نصب إمامني أنهة مع  جعل اإلمامة شورى بني الستصحيكيف : قيل

 ب طاعة كلّجتني غري اجلائز هو نصب إمامني مستقلّ: قلنا يف زمان واحد؟
ا يف ة، وأم ذلك من امتثال أحكام متضاديف يلزم لَما االنفراد منهما على

ويشترط أن يكون من أهل الوالية ( .)١( مبنـزلة إمام واحدالشورى فالكلّ
 إذ ما جعل اهللا ؛ا ذكراً عاقالً بالغاً مسلماً حر:أي) ٢()املطلقة الكاملة

 يف اًىل مستحقرللكافرين على املؤمنني سبيالً، والعبد مشغول خبدمة املو
نون قاصرانأعني الناس، والنساء ناقصات عقل ودين، والصيبعن ) ٣( وا

أي) سائساً( .ف يف مصاحل اجلمهورتدبري األمور والتصر:ف يف  مالكاً للتصر
بعمله ) قادراً( .ة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكتهأمور املسلمني بقو

دار اإلسالم ) ٤(حكام وحفظ حدودعلى تنفيذ األ( وكفايته وشجاعته لهوعد
                                                

 وإالّ فمـن الظـاهر أنّ املنـوط    ،لعلّـه جـواب تنــزيلّ    ": الـنظم " يف   ]فالكلّ مبنــزلة إمـام واحـد      [ :قوله  )١(
 يكـون اسـتخالفاً مـن عمـر     حـىت ال إدارة اإلمامة بينـهم  ، بالشورى مل يكن إالّ تعيني إمامة واحد منهم  

فعلـم أنّ الـسؤال مـن أصـله     ، فإنـه يـرده الروايـات كلّهـا أو جلّهـا      ، موعهم أو للمبهم الدائر بينهم    
 أيضاً بأنّ معىن جعل اإلمامة شورى أن يتشاوروا فينصبوا        وقد جياب : ولذا قال العالّمة اخليايل   ، ساقط
  ١٢. وال يتجاوزهم اإلمامة وال النصب وال التعيني وحينئذ ال إشكال أصالً،  منهمواحداً

فإّـا تنفيـذ القـول    ،  احتراز عن الوالية القاصرة وهي واليته على نفسه خبالف التامـة     ]الكاملة[: قوله  )٢(
  ١٢". تح القديرف"كذا يف ، على الغري

فكيف حتـصل الواليـة هلمـا علـى       ، ليس هلما والية على أنفسهما لقصور العقل      :  أي ]قاصران[: قوله  )٣(
  ١٢. الغري

  "ن "١٢. وإالّ فالعزمية فتح دار احلرب،  هذا أقلّ ما ينبغي]إخل... وحفظ حدود[: قوله  )٤(
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 بالغرض من  إذ اإلخالل ذه األمور خملّ؛)وإنصاف املظلوم من الظامل
 باخلروج عن طاعة اهللا تعاىل، :أي) وال ينعزل اإلمام بالفسق( .نصب اإلمام

 قد ظهر الفسق وانتشر اجلور نه أل؛ الظلم على عباد اهللا تعاىل:أي) واجلور(
 والسلف كانوا ينقادون هلم ،ء بعد اخللفاء الراشدينة واألمرامِيمن األ

 )١( العصمةوألنّ ؛اد بإذم وال يرون اخلروج عليهمويقيمون اجلمع واألعي
 اإلمام  رمحه اهللا أنّوعن الشافعي . أوىلبشرط لإلمامة ابتداء فبقاءليست 

ق  الفاسوأمري، وأصل املسألة أنّ) ٢( قاض وكذا كلّّ،ينعزل بالفسق واجلور
ك رمحه اهللا، لليس من أهل الواليةعند الشافعيه ال ينظر لنفسه فيكف ينظر ن

 لألب  يصححىت) ٣(لغريه، وعند أيب حنيفة رمحه اهللا هو من أهل الوالية
القاضي ينعزل ة أنّالفاسق تزويج ابنته الصغرية، واملسطور يف كتب الشافعي 

وجوب نصب غريه إثارة  يف انعزاله وبالفسق خبالف اإلمام، والفرق أنّ
                                                

إذ املطلـوب  ، عصمة ملكة االجتناب فال تقريب  يرد عليه أنه إن أريد بال      ]إخل... وألنّ العصمة [ :قوله  )١(
يـشترط  : وإن أريد عدم الفـسق فعـدم اشـتراطه ابتـداء ممنـوع حيـث قـالوا       ، أن ال يشترط عدم الفسق    

  "خيايل"١٢.العدالة يف اإلمامة؛ ألنّ الفاسق ال يصلح ألمر الدين و ال يوثق بأوامره
، لعدالة عند الشافعي رمحه اهللا شرط جلواز التقليدا": بدائع الصنائع" قال يف ]و كذا كلّ قاض [: قوله  )٢(

فـال يكـون   ، بناء على أنّ الفاسق ليس من أهل الشهادة عنـده    ،  عنده فال يصلح الفاسق أن يكون قاضياً     
  ١٢. من أهل القضاء

وهـي أمانـة   ،  لكن ال ينبغـي أن يقلّـد الفاسـق؛ ألنّ القـضاء أمانـة عظيمـة               ]هو من أهل الوالية   [: قوله  )٣(
إالّ أنه مع هذا لو قلّد جاز ، فال يقوم بوفائها إالّ من كمل ورعه ومتّ تقواه، موال واألبضاع والنفوس  األ

 ١٢. ؛ ألنّ الفساد ملعىن يف غريه فال مينع جـواز تقليـده القـضاء يف نفـسه    التقليد يف نفسه وصار قاضياً  
  ."بدائع الصنائع"



 

اء مله من الشوكة خبالف القاضي، ويف رواية النوادر عن العل ِلماالفتنة 
د الفاسق إذا قلّ: ، وقال بعض املشايخ)١( ال جيوز قضاء الفاسقأنهالثالثة 

على د اعتمد  املقلّ ألنّ؛)٢(د وهو عدل ينعزل بالفسق ولو قلّابتداء يصح
 أنهأمجعوا على : "فتاوى قاضي خان"، ويف عدالته فلم يرض بقضائه بدوا

 إذا أخذ القاضي القضاء أنهفيما ارتشى و) ٤(ال ينفذ قضاؤه) ٣(إذا ارتشى
  ........................ال يصري قاضياً ولو قضى ال ينفذ قضاؤه) ٥(بالرشوة

                                                

والفاسق أهل القضاء كما هو أهل الشهادة إالّ أنـه     ": قكنـز الدقائ " يف   ]ال جيوز قضاء الفاسق   [: قوله  )١(
وال ينبغي تقليـده؛ ألنّ القـضاء مـن    ،  من باب واحدأماِلما قدمنا   ": البحر"قال يف   ، ال ينبغي أن يقلّد   

  ١٢. كما ال ينبغي قبول شهادته، باب األمانة والفاسق ال يؤمتن يف أمر الدين لقلّة مباالته به
": البحـر "قـال يف  ،  ففسق ال ينعزل ويستحق العزلولو كان عدالً": الكنـز" يف   ]بالفسقينعزل  [: قوله  )٢(

وما ذكره املؤلّف مـن صـحة توليـة الفاسـق     ، فسق بأخذ الرشوة أو بغريه من الزنا وشرب اخلمر      : أي
وهـو الـصحيح   ، وهو قـول عامـة املـشايخ   ، "اهلداية"هو ظاهر املذهب كما يف  ، وعدم عزله لو فسق   

 إذا قلّـد  :وقال بعض املـشايخ ،  أنه ال جيوز قضائه"النوادر"وعن علمائنا الثالثة يف     ، "اخلانية" يف   كما
  وهـو  ، وعليـه الفتـوى  ": أيضاًح اإلصالح"ويف ، ولو قلّد وهو عدل ينعزل بالفسق  ، الفاسق ابتداء يصح

كـذا يف  ، عزلـه يستحق العـزل معنـاه جيـب علـى الـسلطان       : وقوله، واملذهب خالفه . غريب ومل أره  
فقد اختلف يف معىن االستحقاق كما اختلف يف توليته .  آهـ...حيسن عزله": املعراج"ويف ، "زيةالبزا"

  ١٢. ابتداء
  ١٢. أخذ الرشوة:  أي]ارتشى[: قوله  )٣(
ألنّ القضاء عبادة والعبادة إخـالص العمـل      ": البدائع" قال العالّمة الكاساين يف      ]هال ينفذ قضاؤ  [: قوله  )٤(

وإذا قـضى يف حادثـة برشـوة ال ينفـذ قـضائه يف تلـك             ، فـال جيـوز قـضائه لنفـسه       ، كلّيته هللا عزوجـلّ   ب
 علـى القـضاء   عال مـن حكـم احلادثـة؛ ألنـه إذا أخـذ         وإن قضي باحلق الثابت عند اهللا جلّ و       ، احلادثة

امسه فلم يصح ١٢. رشوة فقد قضا لنفسه ال هللا عز  
  ولو قضى مل ينفذ و به يفىت؛ إذ، مل تصح توليته وهو الصحيح،ه لتوليتهمبال دفع:  أي]بالرشوة[: قوله  )٥(

      Å 
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وا خلف صلّ½: لقوله عليه السالم)  وفاجر برخلف كلّ) ١(وجتوز الصالة(
ون خلف الفسقة وأهل  كانوا يصلّة علماء األم وألنّ؛¼ وفاجر بركلّ

من غري نكري، وما نقل عن بعض السلف من املنع عن ) ٣(والبدع) ٢(األهواء
 إذ ال كالم يف كراهة الصالة ؛الصالة خلف املبتدع فمحمول على الكراهة

 الكفر،  الفسق أو البدعة إىل حدواملبتدع، هذا إذا مل يؤد) ٤(خلف الفاسق
                                                

جـامع  "كـذا يف  ، ها هو أو قومه وهو عامل به مل جيز تقليده كقضائه برشـوة         ذاإلمام لو قلّد برشوة أخ    
أنّ من أخذ القضاء برشوة أو بشفعاء فهو كمحكم لو رفـع حكمـه إىل              : ثُم رقم اآلخرون  ، "الفصولني

من أنّ الفتوى على عـدم نفـاذه       " اخلالصة"وهكذا يف   . وإالّ أبطله آهـ  ، ميضيه لو وافق رأيه   قاض آخر   
". البزازية"كما يف ، وأطلقه فشمل ما إذا كان القاضي الدافع أو غريه ليولّيه السلطان       ، إذا توىلّ بالرشوة  

  ."البحر الرائق" ١٢
م لـو قـدموا   أـ " الغنيـة " يف ا تكـره كراهـة حتـرمي   ا تصح لكنه معناه أ ]إخل... جتوز الصالة [ :قوله  )١(

فاسقا يأمثون بناء على أنّ كراهة تقدميه كراهة حترمي لعـدم اعتنائـه بـأمور دينـه وتـساهله يف اإلتيـان                 
، و فعل مبا ينافيها بل هو غالب بالنظر إىل فسقه ، فال يبعد منه اإلخالل ببعض شروط الصلوة      ، بلوازمه

فه أصالً عند مالك و هو رواية عن أمحد وقـد حقّـق املـسئلة الـشيخ اإلمـام             و لذا مل جتز الصلوة خل     
  ١٢.  قدس سره يف فتاواهأمحد رضا خان

  "ن "١٢. من يتبع هواه يف االعتقاد وال يتبع السنة واجلماعة:  أي]أهل اهلواء[: قوله  )٢(
  "ن "١٢. نة وهي كلّ ما حدث يف الدين على خالف الس، مجع بدعة]والبدع[ :قوله  )٣(
ثالثـة ال  ½:  ألنّ النيب صلّى اهللا تعاىل عليـه وسـلّم قـال         ]إخل... يف كراهة الصالة خلف الفاسق    [: قوله  )٤(

وإمام قوم وهم لـه  ،  ساخطوامرأة باتت وزوجها عليها  ،  يرجع حىتالعبد اآلبق   ، جتاوز صالم أذام  
وإن كرهـوا خـالف ذلـك    ، مذموم يف الـشرع ملعىن : أي": املرقاة"قال العالّمة القاري يف  ، ¼كارهون

وال خيفى . انتهى، كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله   : أي: قال ابن املالك  ، فالعيب عليهم وال كراهة   
أنّ املراد بالكراهة كراهة حترمي كما تقدم عن الغنية وكلّ صالة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه 

  ١٢". األشباه"قاله العالّمة ابن جنيم يف ، فإن خرج ال تعاد،  يف الوقت فإنها تعاد وجوباًحترمياً
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وأمخلفهم يف عدم جواز الصالةى فال كالا إذا أد ، املعتزلة وإن جعلوا ثُم 
الفاسق غري مؤمن لكنازون الصالة خلفه هم جيوعندهم ة شرط اإلمام أنِّلم 

 . ال وجود اإلميان مبعىن التصديق واإلقرار واألعمال مجيعاً،عدم الكفر
ه إذا مات على اإلميان، لإلمجاع، لقوله علي)  وفاجر برى على كلّويصلّ(

أمثال : فإن قيل .)١(¼الصالة على من مات من أهل القبلةا ال تدعو½: السالم
 فال وجه إليرادها يف أصول الكالم ، هي من فروع الفقهإمناهذه املسائل 
 وهذا من األصول فجميع مسائل ،ة ذلك واجبي اعتقاد حقّوإن أراد أنّ
الم من مباحث الذات ن مقاصد علم الكم فرغ لَماه إن: قلنا) ٢(!الفقه كذلك

على قانون أهل اإلسالم ) ٣(ة واإلمامةوالصفات واألفعال واملعاد والنبو
وطريق أهل السنز ة واجلماعة، حاول التنبيه على نبذ من املسائل اليت يتمي

ا أهل السن ان غريهم عةفيه املعتزلة أو الشيعة أو الفالسفة أو تفل خاِمم 
                                                

الكبرية ال خترج املـؤمن عـن   ½: يف حبث" شرح الفقه األكرب" قد تقدم تعريفه عن  ]أهل القبلة [: قوله  )١(
  ١٢. ¼اإلميان

مـن  يرد عليه أنه يلزم على هذا أن يكون مجيع مسائل الفقه    :  أي ]فجميع مسائل الفقه كذلك   [: قوله  )٢(
واخلمر حرام واملسواك ،  إذ جيب االعتقاد بأنّ الصالة فريضة      ؛الكالم؛ ألنّ االعتقاد حبقيقتها واجب    

  "ن"١٢. سنة
اعلم أنّ مباحث اإلمامة وإن كانت من الفقه لكن لَما شاع بني    :  قال العالّمة اخليايل   ]واإلمامة[: قوله  )٣(

ق أهـل البـدع واألهـواء إىل تعـصبات بـاردة يكـاد          ومالت فـر  ، الناس يف باب اإلمامة اعتقادات فاسدة     
، والقـدح يف خلفـاء الراشـدين      ، منييفضي إىل رفض كثري مـن قواعـد اإلسـالم ونقـض عقائـد املـسل               

مة املهتدين عن مطاعن  لألِي للقاصرين وصوناًحلقت تلك املباحث بالكالم وأدرجت يف تعريفه عوناً  أ
  ١٢. املبتدعني
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ل البدع واألهواء، سواء كانت تلك املسائل من املالحدة أو غريهم من أه
قة بالعقائدات املتعلّفروع الفقه أو غريها من اجلزئي. )عن ذكر ويكف 

ب و ووج، مناقبهميف األحاديث الصحيحة من رد وِلما)  خبريإالّ) ١(الصحابة
قوله عليه السالمك عن الطعن فيهم، الكف :½أصحايب فلو أنّ) ٢(واال تسب 
قوله كو )٤(¼وال نصيفه) ٣( أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهمن إأحدكم

                                                

جمتمعني ومنفردين إالّ خبـري وإن صـدر مـن بعـضهم            :  أي ]إخل... الصحابةويكف عن ذكر    [: قوله  )١(
    ا كان عن اجتهاد أو مل يكن على وجه فـساد مـن إصـرار و عنـاد            ،بعض ما يف صورة شره إمبـل  ،  فإن

خـري القـرون   ½: بناء على حسن الظن م لقوله عليه الصلوة والسالم     ، كان رجوعهم عنه إىل خري معاد     
ولذلك ذهب مجهور العلمـاء إىل      ، ¼إذا ذكر أصحايب فأمسكوا   ½:  عليه الصالة والسالم   ولقوله، ¼قرين

ومـا نقـل فيمـا شـجر     : قال ابن دقيق العيد يف عقيدتـه ، أنّ الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم كلّهم عدول     
؛ سناً حـ  أولنـاه تـأويالً  وما كان صحيحاً، فال يلتفت إليه  ، بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب       

ال ، وما نقل من الكالم الالحق حمتمل للتأويل واملـشكوك واملوهـوم        ، ألنّ الثناء عليهم من اهللا سابق     
، فال نلوث ألسنتنا ا، وقال الشافعي رمحه اهللا تلك دماء طهر اهللا أيدينا عنها، يبطل احملقّق واملعلوم 
  ١٢". شرح الفقه األكرب"قاله العالّمة القاري يف 

، ويقتـل عنـد بعـض املالكيـة       ، مهـور  هو من أكرب الفواحش ويعزر عنـد اجلُ        ]إخل... ال تسبوا [: قوله  )٢(
  . للقاري"شرح الشفا" ١٢. ففي بعض كتبهم أنّ سب الشيخني كفر، وكذا عند بعض احلنفية

،  ألنـه أقـلّ مـا كـانوا يتـصدقون بـه      ؛وخـص بالـذكر   ،  هو بضم ميم وتـشديد دال      ]مد أحدهم [: قوله  )٣(
 ١٢. قدر مد طعام أحدهم ِممـا أنفقـوا يف حملّهـم         : أي، كان الرجل ميد كفّيه فيمألها طعاماً     : وأصله

  ."شرح الشفا"
شـرح  "وقـال األرزجنـاين يف   ، عـشر وعـشري  : كمـا يقـال  ،  بفتح فكسر مبعىن النـصف   ]نصيفه[: قوله  )٤(

،  ال إىل املد راجع إىل أحدهم نصيفهوالضمري يف، النصيف مكيال معروف وهو دون املد      ":املشارق
 من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مد من الطعـام     أحدكم ال يدرك بإنفاق مثل أُحد ذهباً       أنّ: واملعىن

  ."شرح الشفا" ١٢. أو نصيف منه



 

قوله عليه ك احلديث، و¼م خياركمأكرموا أصحايب فإّ½: عليه السالم
هم  فمن أحب،خذوهم غرضاً من بعدي ال تت،اهللا يف أصحايب) ١(اهللا½: السالم
٢(يفبحب (اين ومن آذاهم فقد آذ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم،همأحب، 

 يف مناقب ثُم .)٣(¼ ومن أذى اهللا فيوشك أن يأخذه،ومن آذاين فقد آذى اهللا
 من أكابر احلسن واحلسني وغريهمو  من أيب بكر وعمر وعثمان وعليكلّ

وما وقع بينهم من املنازعات واحملاربات فله  ،الصحابة أحاديث صحيحة
اهم والطعن فيهم إن كان حمامل وتأويالت، فسبالف األدلّ خيِممة ة القطعي

وباجلملة مل  ، فبدعة وفسقرضي اهللا عنها، وإالّ) ٤( كقذف عائشة،فكفر
) ٥(ينقل عن السلف اتهدين والعلماء الصاحلني جواز اللعن على معاوية

                                                

شرح " ١٢. بل عظّموهم و وقّروهم، اتقوه فيهم فال تنقصوهم وال حتقروهم     :  أي ]إخل... اهللا[: قوله  )١(
  ."الشفا

وقـال العالّمـة   ، "شرح الشفا"قاله العالّمة القاري يف     ، إياهم أو فبحبهم يل   :  أي ]إخل... فبحبي[: قوله  )٢(
: وهكـذا قولـه   ، أنّ احملبة املتعلّقة م عني احملبـة املتعلّقـة يب         : يعين، فأحبهم مبحبيت : أي: اخليايل

  ١٢. فببغضي أبغضهم
  ."شرح الشفا" ١٢. ويؤاخذه بعذاب أكيدبأخذ شديد:  أي]أن يأخذه[: قوله  )٣(
 وجيب اعتقاد برأة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنها قطعـاً        :  قال العلماء  ]كقذف عائشة [: قوله  )٤(

اليواقيـت  " ١٢. من مجيع ما قال امللحدون يف حقّها لنـزول القـرآن العظـيم بربائتـها يف سـورة النـور                 
  ."واجلواهر

املعتمـد  " يف أمحـد رضـا الربيلـوي    قـال اإلمـام   ]إخل... ة رضـي اهللا تعـاىل عنـه    علـى معاويـ   [: قوله  )٥(
أما عند أهل احلق فاستقامة اخلالفة لألمري معاوية رضي اهللا تعاىل عنه من يوم صـلح الـسيد       ": املستند

طعن علـى  وبه ظهر أنّ ال، اتىب صلّى اهللا تعاىل على جده الكرمي وأبيه وعليه وعلى أمه وأخيه وسلّم            
بل على جده الكرمي صـلّى اهللا تعـاىل عليـه    ، األمري معاوية رضي اهللا تعاىل عنه طعن على اإلمام اتىب   

      Å 

#  

٣٤٢  

   

"  !  



 

#  

٣٤٣  

   

"  !  

 ، وهو ال يوجب اللعن اإلماملى ألنَّ غاية أمرهم البغي واخلروج ع؛هباحزوأ
 ال أنه:  وغريها"اخلالصة" ذكر يف حىتة، بن معاوي) ١( اختلفوا يف يزيدإمناو

ى عن لعن ½ عليه السالم  النيبألنّ؛ ينبغي اللعن عليه وال على احلجاج
 عليه السالم ، ومن كان من أهل القبلة، وما نقل من لعن النيب¼نياملصلّ

 ،ما ال يعمله غريه) ٢( يعلم من أحوال الناسأنه امِللبعض من أهل القبلة ف
بقتل احلسني رضي اهللا ) ٤( كفر حني أمرأنه ِلمااللعن عليه  )٣(طلقوبعضهم أ

                                                

فإنّ تفويض أزمة املسلمني بيد من هو كذا وكذا بزعم الطـاعنني خيانـة   ، بل على ربه عزوجلّ ، وسلّم
اهللا صـلّى اهللا تعـاىل عليـه      ارتضاها رسول   و،  اإلمام اتىب  معاذ اهللا وقد ارتكبها   ، لإلسالم واملسلمني 

  ١٢. ]٤-٣:النجم [﴾ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى o ما ينِطق عِن الْهوى﴿ وهو وسلّم
والنـاس  ": الصواعق احملرقـة " قال العالّمة ابن حجر اهليتمي يف    ]إخل...  اختلفوا يف يزيد   إمناو[: قوله  )١(

وفرقة متوسطة يف ذلك ال تتوالّه وال تلعنـه  ، وفرقة تسبه وتلعنه،  وحتبهفرقة تتوالّه، يف يزيد ثالث فرق   
  ١٢. غري الراشدين يف ذلك، وتسلك به مسلك سائر ملوك اإلسالم وخلفائهم

 فيحتمل أنه صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم علـم موتـه علـى         ]إخل... يعلم من أحوال الناس   [: قوله  )٢(
  ١٢. الكفر

فإنه قال يف كتابه املـسمى      ،  ونقله عن أمحد وغريه     منهم ابن اجلوزي   ]إخل... طلقوبعضهم أ [ :قوله  )٣(
يكفيـه  : فقلـت لـه  ، الرد على املتعصب العنيد املانع من ذم يزيد سألين سائل عـن يزيـد بـن معاويـة     ½بـ

 حـق  فإنه ذكـر يف ، منهم أمحد بن حنبل   ،  قد أجازه العلماء الورعون    :فقال أ جيوز لعنه ؟ فقلت     ، مابه
  ."الصواعق احملرقة" ١٢. ¼عليه اللعنة½: يزيد

املـشهور أنـه لَمـا جـاءه رأس احلـسني      :  قال سبط ابن اجلوزي وغـريه ]إخل... كفر حني أمر [: قوله  )٤(
: نكـت رأسـه بـاخليزران وينـشد أبيـات ابـن الزبعـري       ي وجعل ،¼الشام½رضي اهللا تعاىل عنه مجع أهل     

 ١٢. وزاد فيهـا بيـتني مـشتملني علـى صـريح الكفـر            ، بيات املعروفة األ، ¼ليت أشياخي ببدر شهدوا   ½
  ."الصواعق احملرقة"
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أو أمر به أو أجازه أو رضي ) ١(فقوا على جواز اللعن على من قتلهعنه، وات
بقتل احلسني واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت  ) ٢( يزيدا رضواحلق أنّ ،هب

يله آحاداً، فنحن ال  تواتر معناه وإن كانت تفاصاِمم عليه السالم يالنِب
 .أنصاره وأعوانهعلى ، لعنة اهللا عليه و)٤(بل يف إميانه) ٣(ف يف شأنهنتوقّ

)  وسلّم عليه صلّى اهللا تعاىلرهم النيب الذين بشة للعشر باجلنةونشهد(
 وعثمان يف ،ة وعمر يف اجلن،)٥(ةأبو بكر يف اجلن½: حيث قال عليه السالم

                                                
حكي االتفاق ": الصواعق" قال العالّمة ابن حجر اهليتمي يف ]إخل... جواز اللعن على من قتله    [: قوله  )١(

 من غري تسمية على أنه جيوز لعن من قتل احلسني رضي اهللا تعاىل عنه وأمر بقتله أو أجازه أو رضي به
  ١٢. كما جيوز لعن شارب اخلمر وحنوه من غري تعيني، ليزيد

  األمر  بقتل احلسني  رضي اهللا": شرح الفقه األكرب" قال العالّمة القاري يف ]إخل... رضا يزيد[: قوله  )٢(
 إالّ أن م كبرية عنـد أهـل الـسنة واجلماعـة      فإنّ قتل غري األنبياء عليهم السال     ، تعاىل عنه اليوجب الكفر   

 باحلسني رضي اهللا تعاىل عنه وحنوه    ، يكون مستحال مر ال يطّلع مع أنّ االستحالل أ، وهو غري خمتص
  ١٢.  كان قتله نظري قتل عمار بن ياسر رضي اهللا تعاىل عنهإمناو ،عليه إالّ ذو اجلالل

عـل أو ال نتوقّـف يف شـان    بل جنزم بأنـه قبـيح الف      ، يف قبح فعله  :  أي ]فنحن ال نتوقّف يف شأنه    [: قوله  )٣(
  "ن "١٢. اللعن بل جنزم جبوازه

، يف موته على اإلميان بناء على أنّ كفره بالرضـا واالستبـشار ثابـت بـالتواتر    :  أي]بل يف إميانه [: قوله  )٤(
  "ن "١٢. وتوبته بعد ذلك غري معلومة

 ف رضـي اهللا تعـاىل عنـه   لرمحن بن عـو  رواه الترمذي عن عبد ا    ]إخل.... أبوبكر يف اجلنة  [: قوله  )٥(
الظاهر أنّ هذا الترتيب هو املذكور على لسانه صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم كما     ": املرقاة"قال يف   

فينبغـي أن  ،  وإالّ كـان مقتـضى التواضـع أن يـذكره يف آخـرهم     شعر إليه اسم الراوي بني األمساء    ي
 وأخرجه ابن ماجه عن سعيد بن زيـد       .انتهى، يعتمد على هذا الترتيب يف ترتيب البقية من العشرة        

  ١٢. رضي اهللا تعاىل عنه



 

وعل،ةاجلن ية يف اجلن، ة، ةوطلحة يف اجلنوعبد الرمحن بن ، وزبري يف اجلن
 ،ة وسعيد بن زيد يف اجلن،وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، عوف يف اجلنة

اوأبو عبيدة بن اجلرةح يف اجلن¼ة لفاطمة واحلسن  وكذا نشهد باجلن
دة نساء أهل  فاطمة سيأنّ½ يف احلديث الصحيح رد وِلماواحلسني 

أنّ½، و¼)١(ةاجلناحلسن واحلسني سي وسائر الصحابة ¼ةدا شباب أهل اجلن ،
 يرجى لغريهم من املؤمنني، وال ِمما ويرجى هلم أكثر ، خبريال يذكرون إالّ
ة أو النار ألحد بعينه، بل نشهد بأنّنشهد باجلنة  املؤمنني من أهل اجلن

 ؛)ر واحلضريف السف) ٢(نيونرى املسح على اخلفّ( .والكافرين من أهل النار
 بن وسئل علي ،)٣(ه  باخلرب املشهور وإن كان زيادة على الكتاب لكننهأل

جعل رسول اهللا : ني فقالأيب طالب رضي اهللا عنه عن املسح على اخلفّ
ة للمقيم،  للمسافر، ويوماً وليلاته ثالثة أيام ولياليهم مدى اهللا عليه وسلّصلّ

: قال أنهم ى اهللا عليه وسلّ اهللا صلّعن رسول) ٤( رضي اهللا عنهةبكروروى أبو
                                                

 واستدلّ بعض العلماء ذا احلديث على أّا أفـضل مـن عائـشة رضـي اهللا           ]سيدة نساء أهل اجلنة   [: قوله  )١(
 النـساء  فـضل عائـشة علـى   ½: وقال بعضهم عائشة أفضل لقولـه عليـه الـسالم   ، تعاىل عنها وغريها من النساء   

  "ن"١٢.  وبعضهم إىل التوقّف،وذهب بعضهم إىل املساواة، رواه الشيخان، ¼ريد على الطعامكفضل الثَّ
 جـائين فيـه مثـل    حـىت ما قلت باملسح    ½:  قال أبو حنيفة رمحه اهللا     ]ونرى املسح على اخلفّني   [: قوله  )٢(

 جاءت فيـه  ؛ ألنّ آثار اليت¼أخاف الكفر على من مل ير املسح على اخلفّني      ½: وعنه قال ، ¼ضوء النهار 
  ."فتح القدير" ١٢. ¼خرب املسح جيوز نسخ الكتاب به لشهرته½: قال أبو يوسف، يف حيز التواتر

  ١٢.  والزيادة على الكتاب باخلرب املشهور جائز]لكنه باخلرب املشهور[: قوله  )٣(
   منمل يرو عن أحد:ر قال الشيخ أبو عمر بن عبد الب]إخل...  رضي اهللا تعاىل عنهةروى أبو بكر[: قوله  )٤(

      Å 
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رخوللمقيم يوماً وليلةص للمسافر ثالثة أيام ولياليهن ،ر فلبس  إذا تطه
أدركت سبعني نفراً من : وقال احلسن البصري ، أن ميسح عليهما،يهخفّ

وهلذا قال أبو حنيفة  .نيالصحابة رضي اهللا عنهم يرون املسح على اخلفّ
 ، النهارء جاءين فيه مثل ضوحىت  على اخلفّنيملسحما قلت با: رمحه اهللا

ألنّ؛ني اخلفّ علىسحاملأخاف الكفر على من ال يرى : وقال الكرخي  
وباجلملة من ال يرى املسح على  ،)١(ز التواتراآلثار اليت جاءت فيه يف حي

 سئل أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن أهل حىتني فهو من أهل البدعة، اخلفّ
فقال،جلماعةة واالسن  :الشيخني وال تطعن يف اخلتنني ومتسح أن حتب 

نبذ متر أو زبيب يف املاء، ي  أنوهو) م نبيذ التمروال حنر( .)٢(نيعلى اخلفّ
 ى عن أنه فك،)٣( فيحدث فيه لذع كما للفقاع،فيجعل يف إناء من اخلزف

   حترميهفعدم نسخ ثُم اجلرار أواين اخلمور، تا كانمذلك يف بدء اإلسالم ِل
                                                

ا ابن عباس وأبو هريرة فقـد جـاء عنـهما    فأم، الصحابة إنكار املسح إالّ ابن عباس وعائشة وأيب هريرة    
 ـا عائـشة رضـي اهللا عنـها ففـي      ، ان خالف ذلك وموافقة سـائر الـصحابة  باألسانيد احلسصـحيح  "وأم

. ما يل ذا علـم ، املسح:  عنه أعينوسئلت:  قالت ويف رواية ، الت ذلك على علم علي    أّا أح " مسلم
َألن أقطع رجلي باملوسى أحب إيلّ من أن أمـسح علـى         ½وما رواه حممد بن املهاجر البغدادي عنها؛        

  ."فتح القدير" ١٢. نص على ذلك احلفّاظ،  حديث باطل¼اخلفّني
  "ن "١٢. الكفرفلم جيزم ب، يف مكانه ومل يستيقن بتواترها:  أي]يف حيز التواتر[: قوله  )١(
وإالّ فلـيس عالمـات الـسنة واجلماعـة      ،  وهـذا اهتمـام بـاألمور الثالثـة        ]ومتسح على اخلفّـني   [: قوله  )٢(

  "ن "١٢.  اختصاصها بالذكر لقصور املعاصرين أو احلاضرين فيهاولعلّ، حمصورة فيها
  ."م الوسيطاملعج" ١٢.  تعلو فقاعاتهحىتخيمر ،  شراب يتخذ من الشعري]الفقاع[: قوله  )٣(
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من قواعد أهل السنفصار ة خالفاً للروافض، وهذا خبالف ما إذا اشتد 
  .ة القول حبرمة قليله وكثريه ِمما ذهب إليه كثري من أهل السن فإنّ،مسكراً
 مأمونون عن ، األنبياء معصومونألنّ؛ )١() درجة األنبياءوال يبلغ ويلّ(

 ،ن بتبليغ األحكاممون بالوحي ومشاهدة امللك، مأمورو مكر،خوف اخلامتة
وإرشاد األنام بعد االتة صاف بكماالت األولياء، فما نقل عن بعض الكرامي
يف ) ٢(د كفر وضالل، نعم قد يقع ترد أفضل من النيبمن جواز كون الويلّ

صف  مت النيبة أفضل أم مرتبة الوالية بعد القطع بأنّ مرتبة النبوأنّ
ما دام ) وال يصل العبد( .الذي ليس بنبـي  أفضل من الويلّأنه و،باملرتبتني

الواردة ) ٣(لعموم اخلطابات) إىل حيث يسقط عنه األمر والنهي(عاقالً بالغاً 
 ني إىل أنّوذهب بعض اإلباحي ،ى ذلكيف التكاليف وإمجاع اتهدين عل

                                                
م بـأنّ األنبيـاء إنمـا يفوقـون األمـة يف       فإّا تزع، للديوبندية خالفاً]وال يبلغ ويلّ درجة األنبياء    [: قوله  )١(

صرح به قاسم النانوتوي يف  ، بل قد يفوق عليه   ، وأما العمل فقد يساوي فيه أحد األمة نبيه       ، العلم فقط 
  ١٢. والعياذ باهللا تعاىل، "حتذير الناس"كتابه 

عـاىل أسـرارهم بعـد اتفـاقهم       اعلم أنّ بعض املشايخ الصوفية قـدس اهللا ت         ]إخل... قد يقع تردد  [: قوله  )٢(
الواليـة أفـضل وذلـك    : فقيـل ، اختلفوا يف أنّ نبوة النيب أفـضل أم واليتـه        ، على أنّ النيب أفضل من الويلّ     

والنبـوة  ، فإنّ الوالية يتعلّق حكمها باهللا تعـاىل وهلـا الـدوام يف الـدنيا واآلخـرة        ، لشرف املتعلّق ودوامه  
نبوتـه أفـضل مـن واليتـه؛ ألّـا صـفة ال          : وقيـل ، ل زمـن التكليـف    يتعلّق حكمها باخللق وينقطع بزوا    

 "اليواقيـت واجلـواهر  "كـذا يف    ، وا يتفـضل يف قـرب احلـق سـبحانه علـى غـريه             ، يشاركه فيها غريه  
  ١٢. "النرباس"و

أنّ نصوص األمر والنهي وردت عامة لكلّ عاقل بالغ يف مجيع   :  يعين ]إخل... لعموم اخلطابات [: قوله  )٣(
  "نس "١٢. والقول بالسقوط إنكار لعمومها، أحواهلم
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واختار اإلميان على الكفر من غري ، قلبهءصفا ة والعبد إذا بلغ غاية احملب 
 ،النار بارتكاب الكبائر) ١( وال يدخله اهللا،قط عنه األمر والنهينفاق س

ر، كّ وتكون عبادته التف،الظاهرة) ٢(سقط عنه العباداتت أنهوبعضهم إىل 
ة واإلميان هم األنبياء خصوصاً  أكمل الناس يف احملبوهذا كفر وضالل فإنّ

ا قوله عليه  وأم،)٣( وأكملمهم أت التكاليف يف حقّحبيب اهللا تعاىل، مع أنّ
) ٤( عصمه من الذنوبأنه فمعناه ¼ه ذنبم يضر اهللا عبداً لَإذا أحب½: السالم

) حتمل على ظواهرها(ة من الكتاب والسن) والنصوص( .فلم يلحقه ضررها
ظواهرها بشعر ت) ٥( كما يف اآليات اليت،ما مل يصرف عنها دليل قطعي

                                                

ال يـضر مـع   : وهـم قـوم يقولـون   ،  ويقرب من هذا مذهب املرجئة     ]إخل... ال يدخله اهللا النار   [: قوله  )١(
  . السيد السند"تعريفات" ١٢. كما ال ينفع مع الكفر طاعة، اإلميان معصية

،  إنّ الـسالك يـصل إىل مقـام يرتفـع عنـه التكليـف               وقول بعض العارفني   ]تسقط عنه العبادات  [: قوله  )٢(
فال يـصري ميـلّ منـها بـل رمبـا تلـذّذ بفعـل مـا كانـت نفـسه                ، مراده ذا التكليف ذَهاب كلفة العبادة     

 كـشف يل عـن   ثُـم ، وقد مكثت أنا يف هذا املقام ال اتكلّف ألشق العبـادات        ، تتصعب لفعله قبل ذلك   
كـأينّ  ، فتبت وصرت ال أيت بعبادة إالّ مبشقّة وكلفـة  ، وى النفس نقص ذلك املقام ملا يصاحبه من ه      

  ١٢. "اليواقيت" قاله العارف باهللا سيدي اإلمام الشعراينّ يف ،حامل جبالً
 قال اهللا ، كما أنّ صالة التهجد واجبة على نبينا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم ال علينا]أمتّ وأكمل[: قوله  )٣(

و على ذلك صوم الوصال     ، زائدة لك : أي] ٧٩: اإلسراء[﴾لَك ناِفلَةً ِبِه فَتهجد لَّيِلال وِمن﴿: عزوجلّ
  ١٢. مشروع له صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم ال لنا

، وإن فرط منه ذنـب وفّقـه للتوبـة   ، حفظه من أن يرتكب ذنباً :  أي ]إخل... عصمه من الذنوب  [: قوله  )٤(
  ١٢. نب لهفإن التائب من الذنب كمن ال ذ

، ]٧٩: اإلسـراء [﴾لَـك  ناِفلَـةً  ِبـهِ  فَتهجـد  اللَّيـلِ  وِمـن ﴿:  كقوله تعـاىل   ]إخل... يف اآليات اليت  [: قوله  )٥(
﴿نمحلَى الرِش عرى الْعوت٥: طه[﴾اس[ ،﴿داللَِّه ي قفَو ِديِهمأَي﴾]١٢]. ١٠: الفتح  
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بل من ) ١(وصليست من النص ههذ: ة وحنو ذلك، ال يقالباجلهة واجلسمي
ر  هاهنا ليس ما يقابل الظاهر واملفسوصاملراد بالنص:  ألنا نقول؛املتشابه

العدول عنهاو( . أقسام النظم على ما هو املتعارفواحملكم، بل ما يعم (
وا وهم املالحدة ومس) عيها أهل الباطنإىل معان يد( عن الظواهر :أي
½ةالباطني¼ة يها معان باطن بل لَ،النصوص ليست على ظواهرها عائهم أنّ الد

 :أي) إحلاد(ة ي وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلّ،)٢(م املعلّاليعرفها إالّ
ميل وعدول عن اإلسالم واتصال واتعليه صاف بكفر لكونه تكذيباً للنيب 

) ٣(قنيا ما ذهب إليه بعض احملقّوأم .السالم فيما علم جميئه به بالضرورة

إىل ) ٤(ة ومع ذلك فيها إشارات خفي،ة على ظواهرهامصروف النصوص ن أنّم
 ميكن التطبيق بينها وبني الظواهر ،دقائق تنكشف على أرباب السلوك

بأن ينكر )  النصوصورد( .املرادة فهو من كمال اإلميان وحمض العرفان
                                                

، طلح األصوليني من أنّ النص ما كـان أوضـح مـن الظـاهر          بناء على مص   ]ليست من النصوص  [: قوله  )١(
  ١٢. وسيق الكالم ألجله

وعنـدنا ال يـصح   ،  لعلّهم أرادوا به اهللا تعاىل أو رسوله صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم    ]إالّ املعلّم [: قوله  )٢(
وإنّ ½: ي يف تفـسريه   قـال القاضـي البيـضاو     ، مسائه تعـاىل توقيفيـة     على اهللا تعاىل؛ ألنّ ا     ¼املعلّم½إطالق  

  ١٢.  عليه الختصاصه مبن حيترف به¼املعلّم½وإن مل يصح إطالق ، التعليم يصح إسناده إىل اهللا تعاىل
  ١٢. وهم الصوفية وأرباب السلوك قدس اهللا تعاىل أسرارهم] بعض احملقّقني[: قوله  )٣(
إنه أمر بترك الدنيا    ، ]١٢: طه[﴾نعلَيك لَعفَاخ﴿:  كقوهلم يف قوله تعاىل    ]إخل... إشارات خفية [ :قوله  )٤(

 أمـر بالفنـاء   ،]٥٠: الـذاريات [﴾اللَّـهِ  ِإلَى فَِفروا﴿: وقوهلم يف قوله تعاىل، واآلخرة يف حب اهللا سبحانه    
  "ن "١٢. فيه
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  كحشر،ةة من الكتاب والسنت عليها النصوص القطعياألحكام اليت دلّ
لكونه تكذيباً صرحياً هللا تعاىل ورسوله عليه السالم، ) كفر (،مثالً) ١(األجساد

صغرية كانت أو كبرية ) واستحالل املعصية( .فمن قذف عائشة بالزنا كفر
 . سبقِمما، وقد علم ذلك )٣(بدليل قطعي )٢(ا معصيةإذا ثبت كو) كفر(
 ذلك من أمارات  ألنّ؛)رواالستهانة ا كفر، واالستهزاء على الشريعة كف(

 إذا اعتقد أنهع ما ذكر يف الفتاوى من وعلى هذه األصول يتفر .التكذيب
 فال بأن الّإ يكفر و فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي،احلرام حالالً

بني احلرام ) ٦(قوبعضهم مل يفر ،)٥(أو ثبت بدليل ظين) ٤(كون حرمته لغريهي
 عليه السالم قد علم يف دين النيبو حراماً من استحلّ: لعينه ولغريه، فقال

                                                

، ا ال يقبـل التأويـل أصـالً    فإنّ النصوص فيه بلغت من التواتر والوضـوح حـد         ]كحشر األجساد [: قوله  )١(
  ١٢. فام يف كتبهماوتفصيل خر، ما أول الفالسفة باللذة واألمل الروحانينيك

فتأويـل  ،  يف غـري ضـروريات الـدين        ومل يكن املستحلّ مـأوالً     ]إخل... إذا ثبت كوا معصية   [ :قوله  )٢(
كذا فيمـا ثبـت كوـا معـصية بغـري اإلمجـاع          ، الفالسفة دالئل حدوث العامل وحنوه ال يدفع كفرهم       

 "اخليـايل "كـذا يف    ، وأمـا كفـر منكـر اإلمجـاع القطعـي ففيـه خـالف             ، طعي مـن الكتـاب والـسنة      الق
  ١٢. وحاشيته

 إذا نـه جتهاد وإمكان االحتمال والتأويل؛ أل حبيث ال يكون فيه مساغ لال  ]إخل... بدليل قطعي [: قوله  )٣(
ملفيت أن مييل إىل الوجه الذي فعلى ا، ووجه واحد مينع التكفري، كان يف املسئلة وجوه توجب التكفري

  ١٢. وغريمها" البحر"و" اخلالصة"كذا يف ،  للظن باملسلممينع التكفري حتسيناً
،  فإنـه حـرام لـشهود شـهر رمـضان          ، كاألكل يف ار رمـضان للـصحيح املقـيم         ]حرمته لغريه [: قوله  )٤(

  ١٢. ووطي احلائض فإنه حرام لعلّة األذى
  ١٢. اول األحشاء كتن]بدليل ظين[: قوله  )٥(
  ١٢.  ألنّ االستحالل يف الوجهني تكذيب للشارع]إخل... بعضهم مل يفرق[: قوله  )٦(
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دم أو اليتة أو امل كنكاح ذوي احملارم أو شرب اخلمر أو أكل ،حترميه
 فكافر، وفعل هذه األشياء بدون االستحالل فسق،) ١(نـزير من غري ضرورةاخل

هذا : ا لو قال حلرامكفر، أم )٢( شرب النبيذ إىل أن يسكرومن استحلّ
 أن ال يكون ال يكفر، ولو متىن) ٤(أو حبكم اجلهل) ٣(رويج السلعةحالل لت

، )٥( عليه ال يكفرا يشقماخلمر حراماً أو ال يكون صوم رمضان فرضاً ِل
أن ال حيرم الزناخبالف ما إذا متىن ،وقتل النفس بغري حق ؛)٦(كفريه  فإن 

                                                

 وهـي مـا ال بـد منـه،       ، تق من الـضرر   والضرورة مش ،  متعلّق باألكل والشرب   ]من غري ضرورة  [: قوله  )١(
  ١٢]. ١٧٣: البقرة[ ﴾علَيه ِإثْم فَالَ ٍدعا والَ باٍغ غَير اضطُر فَمِن﴿: استثىن حالة الضرورة لقوله تعاىل

أو مثال ، فإنّ حرمة النبيذ لإلسكار،  هذا مثال للحرام لغريه]إخل... شرب النبيذ إىل أن يسكر   [: قوله  )٢(
    ولذا قال الشيخان اإلمام أبو حنيفة واإلمام أبو يوسف رمحهما اهللا تعـاىل           ، ملا ثبتت حرمته بدليل ظين

  ١". اهلداية"كما يف ، سكارباحللّ فيما دون اإل
  ١٢". البحر"كذا يف ،  لشرائه يقوله تروجياًإمنابل ،  ألنّ السوقي ال يعتقده حالالً]لترويج السلعة[: قوله  )٣(
 أما اجلاهـل فـال يفـرق بـني       ": البحر"قال يف   ، بعدم العلم بكونه حراماً   :  أي ]أو حبكم اجلهل  [: قوله  )٤(

:  فيكفـر إذا قـال  ا كفـر بـه و إالّ فـال،       الفرق يف حقّه إن كان قطعي      إمناو، واحلرام لعينه وغريه   احلالل
أمـا إذا تكلّـم بكلمـة ومل        ": شرح الفقه االكـرب   "وقال العالّمة القاري يف     .  إنتهى ،¼اخلمر ليس حبرام  ½
قيل ال يكفر : حيث قال، حكاية خالف من غري ترجيح " فتاوى قاضي خان  "ففي  ، ر أّا كلمة كفر   يد

واألظهر األول إالّ إذا كان من قبيل ما يعلم مـن  :  أقوليكفر وال يعذر باجلهل، : وقيل، لعذره باجلهل 
  ١٢. فإنه حينئذ يكفر وال يعذر باجلهل، الدين بالضرورة

أمـا لـو   ،  وهكذا احلكم يف سائر الفرائض الشاقّة من احلج واجلهـاد    ]ليه وال يكفر   يشق ع  ِلما[: قوله  )٥(
:  من قال عند مقدم رمضانأنهة من م وعلى هذا حيمل ما قاله بعض األِي، ا فهو كفرقال ذلك اوناً

  "ن "١٢.  فقد كفر،¼جاء الضيف الثقيل½
ومـا كـان   ،  يف شرائع مجيع األنبياء فتمين حلّه كفر     اماً والقاعدة أنّ كلّ ما كان حر      ]فإنه يكفر [: قوله  )٦(

  "ن "١٢.  حرم فتمين حلّه ليس بكفرثُم حالالً
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، ومن أراد )١(حكمة حرمة هذه األشياء ثابتة يف مجيع األديان، موافقة للألنّ
 مبا ليس حبكمة، وهذا  تعاىلاخلروج عن احلكمة فقد أراد أن حيكم اهللا

اإلماموذكر ، تعاىلهجهل منه برب لو أنه:  يف كتاب احليض السرخسي 
 ال أنهد رمحه اهللا عن حمم:  امرأته احلائض يكفر، ويف النوادرئ وطاستحلّ

على ) ٣(طة بامرأته ال يكفرويف استحالله اللوا .)٢(يكفر، وهو الصحيح
أو ، أو سخر باسم من أمسائه،مبا ال يليقتعاىل ، ومن وصف اهللا األصح 

 أن ال يكون وكذا لو متىن ،عيده يكفر ووأبأمر من أوامره أو أنكر وعده 
من األنبياء على قصد استخفاف أو عداوة، وكذا لو ضحك على وجه نيب 

وحوله ) ٥( لو جلس على مكان مرتفعذاكم بالكفر، ومن تكلّفي) ٤(اءالرض
                                                

يف حد ذاا مع قطع النظر عن حال األشخاص واألزمان لعدم اختالفهـا        :  أي ]موافقة للحكمة [: قوله  )١(
فـتمين خالفـه حيتمـل أن    ، ةوأما مثل حرمة اخلمر فاحلكمـة فيهـا ليـست ذاتيـ      ، باختالف تلك احلال  

  "خيايل" ١٢. يكون إرادة تبديل حال األشخاص واألزمان
،   لغـريه  وهذا مبين على ما تقـدم مـن اخلـالف فـيمن اسـتحلّ حرامـاً          ]هو الصحيح و ،ال يكفر [: قوله  )٢(

  ."شرح الفقه األكرب" ١٢.  ألنّ حرمة وطي احلائض لعلّة األذىأيكفر أم ال؟؛
إما بأخبار األحـاد  ، ألنّ حرمتها ثابتة: قلت، هو الصحيح": اخلالصة" قال يف ]ه ال يكفر  بأمرأت[: قوله  )٣(

، إذا كانت احلرمة بأخبار األحـاد ال يكفـر  ": اخلالصة"قال يف   ، أو بالقياس على حرمة وطي احلائض     
 شـهوةً  الرجالَ أْتونَلَت ِإنكُم﴿: قال تعاىل ،  فإنّ حرمتها قطعية ثابتة بالكتاب     ،خبالف اللواطة من الغالم   

وِن ِمناِء دس١٢.  وغري ذلك من اآليات،]٨١: األعراف[﴾الن  
بل بـسبب أن كـان الكـالم املوجـب     ،  وأما إذا ضحك ال على وجه الرضاء    ]على وجه الرضا  [: قوله  )٤(

  .القاري للعالّمة "شرح الفقه األكرب" ١٢. للكفر عجيباً غريباً يضحك السامع ضرورة فال يكفر
  ١٢. "خالصة الفتاوى" ١٢.  وكذا إذا مل جيلس على املكان املرتفع]على مكان مرتفع[: قوله  )٥(
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 ،)١( مجيعاًنكفروي ويضحكونه ويضربونه بالوسائد ،مجاعة يسألونه مسائل
، وكذا لو ه أو عزم على أن يأمره بكفر،أن يكفر باهللا) ٢(وكذا لو أمر رجالً

 :أفىت المرأة بالكفر لتبني من زوجها، وكذا لو قال عند شرب اخلمر و الزنا
داً يكفر، وإن متعم) ٤(غري القبلة أو بغري طهارةبى ذا إذا صلّ، وك)٣(¼بسم اهللا½

إىل غري ) ٥(وافق ذلك القبلة، وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافاً ال اعتقاداً
 س من روح اهللا إالّيئ ال ينه أل؛)واليأس من اهللا تعاىل كفر( .ذلك من الفروع
  مكر اهللا إالّ من يأمن النهأل) واألمن من اهللا تعاىل كفر( .القوم الكافرون

                                                
 وذلك ألنّ هذه اجلماعة جيعلون ذلك الشخص مثل النيب صلّى اهللا تعاىل عليه ]يكفرون مجيعاً[: قوله  )١(

اسـتهزاء بـالنيب صـلّى اهللا    ، ألحكـام وينـزلون الغري منـزلة أصحابه الكرام يف السؤال باملسائل وا  ، وسلّم
  ."شرح الفقه األكرب" ١٢. نعوذ باهللا تعاىل من ذلك، تعاىل عليه وسلّم وأصحابه

سواء كـان يكفّـر نفـسه أو يكفّـر      ،  رضاً بالكفر والرضا بالكفر كفر     نه أل ]إخل... لو أمر رجالً  [: قوله  )٢(
  يف هـذه املـسئلة،  خالفـاً " البحـر "بن جنيم يف وقد حكى العالّمة ا، "شرح الفقه األكرب "كذا يف   ، غريه

 ال أنهاألصح ": النصاب"ويف ": التتارخانية"قال يف ": منحة اخلالق"قال العالّمة ابن عابدين الشامي يف    
ويف ، ال خـالف بـني مـشاخينا أنّ األمـر بـالكفر كفـر        ": غـرر املعـاين   "ويف  ، يكفر بالرضا بكفر الغري   

أما إذا أحب ،  إذا كان يستخف الكفر ويستحسنه   يكون كفراً  إمنافر الغري   أنّ الرضا بك  ": شرح السري "
فهـذا ال يكـون   ،  ينـتقم اهللا تعـاىل منـه   حـىت  بطبعـه   مؤذيـاً املوت أو القتل على الكفر ملن كان شديداً    

  ١٢. وقد عثرنا على رواية أيب حنيفة أنّ الرضا بكفر الغري كفر من غري تفصيل، كفراً
  ١٢.  الستخفافه بامسه تعاىل وتقدس]اهللابسم [: قوله  )٣(
شـرح الفقـه   "قـال يف  ، وإالّ فمعـصية فقـط ال كفـر   ،  لـه  هذا إذا كان مـستحال     ] بغري طهارة  أو[: قوله  )٤(

  مـع القـدرة علـى الثـوب الطـاهر كفـر      : يعينى بغري طهارة أو مع الثوب النجس  وكذا إذا صلّ  ": األكرب
  ١٢. ومبجرد تركها ال يكفر،  ترك تلك الصالةأنه كأنها معصية و إذا استحلّ وإالّ فال شك أّ: يعين

  ١٢.  فإنه إذا اعتقدها فكفره بين ال حاجة إىل البيان]ال اعتقاداً[: قوله  )٥(



 

 العاصي يكون يف النار يأس من اهللا اجلزم بأنّ: فإن قيل ،القوم اخلاسرون
  فيلزم أن يكون املعتزيلّ،ة أمن من اهللا املطيع يكون يف اجلنتعاىل، وبأنّ

، ومن قواعد أهل )١(سئا آمن أو آ إمنه أل؛ مطيعاً كان أو عاصياً،كافراً
هذا ليس بيأس : قلنا ،)٣(من أهل القبلة) ٢(يكفر أحد أن ال  واجلماعةةالسن

قه اهللا تعاىل للتوبة والعمل س أن يوفّئ على تقدير العصيان ال يينه أل؛وال أمن
وذا ،  أن خيذله اهللا فيكتسب منالصاحل، وعلى تقدير الطاعة ال يأمن

اً  املعتزيل إذا ارتكب كبرية لزم أن يصري كافرإنّ: ا قيليظهر اجلواب عم
م ا النسلّألن) ٤(وذلك  ليس مبؤمن،أنهليأسه من رمحة اهللا تعاىل والعتقاده 

ر  اعتقاد عدم إميانه املفس وأنّ،)٥( اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأسأنّ
 يوجب ، بناء على انتفاء األعمال،مبجموع التصديق واإلقرار واألعمال

: د من أهل القبلة، وقوهلمر أحال يكفّ: هذا واجلمع بني قوهلم ،)٦(الكفر
                                                

 اعتقـد أنّ ثوابـه واجـب علـى اهللا تعـاىل وأنّ عذابـه        إن كان مطيعـاً نه أل]ما آمن أو آئس   إ نهأل[: قوله  )١(
  "ن "١٢.  اعتقد أنّ خلوده يف النار واجب على اهللا تعاىل وأنّ ثوابه حمالوإن كان عاصياً، حمال

 ال يكفـر يف املـسائل   أنـه : معـىن هـذه القاعـدة   : يـايل  قال العالّمة اخل   ]إخل... أن ال يكفر أحد   [: قوله  )٢(
شـعري   إنّ هـذه القاعـدة للـشيخ األ   ثُـم ، االجتهادية؛ إذ ال نزاع يف تكفري مـن أنكـر ضـروريات الـدين      

، وهم اللذين كفّروا املعتزلة والشيعة يف بعض املسائل، وأما البعض اآلخر فلم يوافقهم، وبعض متابعيه
  ١٢. فال احتياج إىل اجلمع لعدم اتحاد القائل

  ١٢. يف حبث الكبائر" شرح الفقه األكرب" قد تقدم تعريفه عن ]أهل القبلة[: قوله  )٣(
  ١٢. ابظهور اجلو:  أي]وذلك[ :قوله  )٤(
  ١٢.  ال ييئس أن يوفّقه اهللا تعاىل للتوبة والعمل الصاحلنه أل]يستلزم اليأس[: قوله  )٥(
   عندناأما عندنا فظاهر؛ ألنّ األعمال، ال نسلّم أنّ هذا االعتقاد يوجب الكفر:  أي]يوجب الكفر[: قوله  )٦(

      Å 
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 أو لعنهما ، الشيخني أو سب،استحالة الرؤية وأ ،يكفر من قال خبلق القرآن
لقوله ) وتصديق الكاهن مبا خيربه عن الغيب كفر( .)١(وأمثال ذلك مشكل

  اهللا تعاىلما أنـزلقه مبا يقول فقد كفر ِبمن أتى كاهناً فصد½: عليه السالم
والكاهن هو الذي خيرب عن الكوائن يف مستقبل ،عليه السالم ¼دعلى حمم 

، كان يف العرب كهنة )٢(عي معرفة األسرار ومطالعة علم الغيب ويد،الزمان
عون معرفة األمور، فمنهم من كان يزعم أنّيد٤( وتابعة،)٣( له رئياً من اجلن (

 ،بفهم أعطيه يستدرك األمور أنه معزلقى إليه األخبار، ومنهم من كان يي
عى العلم باحلوادث اآلتية فهو مثل الكاهن، وباجلملة العلم املنجم إذا ادو

وأ ، بإعالم منه تعاىلد به اهللا تعاىل، ال سبيل إليه للعباد إالّبالغيب أمر تفر 
ستدالل باألمارات فيما اال أو إرشاد إىل ،هام بطريق املعجزة أو الكرامةإلْ

                                                

  "ن "١٢.  وأما عندهم فألنّ تارك العمل ال مؤمن وال كافر،خارجة عن اإلميان
،  من أنّ التكفري مذهب بعض الفقهاءيايل وميكن اجلمع بينهما على ما قاله العالّمة اخل]مشكل[: قوله  )١(

ولكن احملقّقني منهم كاإلمام أيب حنيفة واإلمام الشافعي وغريمها واملتكلّمني من األشعرية واملاتريدية 
  ١٢. "الشفا"كذا يف ،  عصاة ضاللاقهم فس: وقالوا، سواد املسلمنيمل يروا إخراجهم من 

 يقتـضيه   هو اخلفـي الـذي ال يدركـه احلـس وال    ¼الغيب½و، إطّالعه:   أي ]مطالعة علم الغيب  [: قوله  )٢(
 الَ الْغيـبِ  مفَـاِتح  وِعنـده ﴿: وهـو املعـىن بقولـه تعـاىل    ،  قسم ال دليل عليـه    :وهو قسمان ، بداهة العقل 

قالـه  ،  نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم اآلخر وأحواله        : وقسم ،]٥٩: نعاماأل[﴾هو ِإالَّ يعلَمها
١٢. القاضي البيضاوي  

 أنّ لـه تعلّقـاً    : واملعىن، مس:  أي ¼له رئي من اجلن   ½: يقال، "الصحاح" قال يف    ]رئياً من اجلن  [: قوله  )٣(
  "خيايل" ١٢.  على وزن فعيل ¼رئي½  من اجلن ووقرباً

  "خيايل"١٢.  وهو اسم لفريق من اجلن¼رئيا½ بالنصب عطف على ]تابعة[: قوله  )٤(
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  قول القائل عند رؤية هالة القمر ذلك، وهلذا ذكر يف الفتاوى أنّ فيهميكن
إن ) واملعدوم ليس بشيء (.)١( كفرتهعياً علم الغيب ال بعالميكون مطر، مد

ة  الشيئيقون من أنّق على ما ذهب إليه احملقّأريد بالشيء الثابت املتحقّ
م  لَهذا حكم ضروريف ،والثبوت، والعدم يرادف النفي) ٢( الوجودساوقت

 ،)٣( املعدوم املمكن ثابت يف اخلارجعتزلة القائلون بأنّ املينازع فيه إالّ
 على تفسري  مبينى شيئاً فهو حبث لغوي املعدوم ال يسموإن أريد أنّ

أو خيرب عنه، ) ٥(ح أن يعلمل أو ما يص،)٤( املوجود أو املعدومأنهبالشيء 
ت ويف دعاء األحياء لألموا( .ع موارد االستعمالفاملرجع إىل النقل، وتتب

 :أي) نفع هلم( عن األموات :أي) عنهم( األحياء ة صدق:أي) همتوصدق
                                                

ورطوبة اهلواء سـبب أكثـري   ،  أما إذا استدلّ بأنّ اهلالة تدلّ على رطوبة اهلواء    ]ال بعالمته كفر  [ :قوله  )١(
  "ن "١٢. للمطر فال كفر

ا  زمانيـ تخلّف أحدمها عن اآلخـر ختلّفـاً  املساوقة بني الشيئني أن ال ي  :  مبعىن ]تساوق الوجود [: قوله  )٢(
للمالّ حسن وحاشيته" شرح السلّم"كذا يف ، وقد يطلق املساوق على الالزم حبسب الزمان، اأو ذاتي ،

  ١٢.  تقدم يف أول الكتاب أنّ الشيء مرادف للوجودِمماولكن ثبت 
 املنفي ويسمى املعـدوم احملـال   :حدمها أ:م زعموا أنّ املاهية قسمان  فإ ]ثابت يف اخلارج  [: قوله  )٣(

وهو إمـا موجـود كالـشمس وإمـا     ،  الثابت ويسمى املتحقّق والشيء :وثانيهما، واملمتنع وغري الثابت  
والوجـود أخـص مـن      ، فالنفي عندهم أخص من العـدم     ، معدوم ممكن كاحلوادث املوجودة بعد سنة     

  "ن "١٢. الثبوت
  ١٢". النرباس"كما يف ، و املعلوم الصحيح أ]أو املعدوم[: قوله  )٤(
كمـا يف   ، أيـضاً  وهـو خمتـارمجهور املعتزلـة وخمتـار سـيبويه            ]إخل... أو ما يـصلح أن يعلـم      [ :قوله  )٥(

  ١٢. للسيد السند" التعريفات"
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 نفس مرهونة لّك، و)١(ل القضاء ال يتبدكاً بأنّتمسم خالفاً للمعتزلة لألموات
ولنا ما ورد يف  ،ال بعمل غريه) ٣( بعمله، واملرء جمزي)٢(مبا كسبت

ازة، وقد ديث الصحاح من الدعاء لألموات خصوصاً يف صالة اجلناحاال
قال عليه وا كان له معىن، توارثه السلف، فلو مل يكن لألموات نفع فيه ملَ

هم  كلّ،ة من املسلمني يبلغون مائة عليه أميصلّتت ما من مي½: مسالال
  أم إنّ!يا رسول اهللا:  قالأنه، وعن سعد بن عبادة ¼عوا فيه شفّيشفعون له إالّ

فحفر بئراً وقال¼ملاءا½:  الصدقة أفضل؟ قالسعد ماتت، فأي ، :½هذه ألم 
 ¼ البالء، والصدقة تطفئ غضب الربالدعاء يرد½: ، وقال عليه السالم¼سعد

 اهللا يرفع  فإنّ،ا على قريةإذا مر) ٤(م العامل واملتعلّإنّ½: وقال عليه السالم
 واألحاديث واآلثار يف هذا الباب ¼العذاب عن مقربة تلك القرية أربعني يوماً

لقوله ) واهللا تعاىل جييب الدعوات ويقضي احلاجات( . من أن حتصىأكثر
                                                

 وأجيب بأنّ عدم تبدل القضاء بالنسبة إىل املوتى ال ينايف نفع دعاء األحياء هلـم فـإنّ      ]ال يتبدلّ [: قوله  )١(
  ."شرح الفقه األكرب" ١٢. لك النفع بالدعاء جيوز أن يكون بالقضاءذ

 يف  وأجيب بأنّ توفيق األحياء للدعاء هلم جيوز أن يكون بكـسبهم عمـالً      ]مرهونة مبا كسبت  [: قوله  )٢(
  ."شرح الفقه األكرب" ١٢. ا بعمله يف اآلخرةفيكون جمزي، الدنيا يستحق به مثل ذلك اجلزاء

وأجـاب  ، ]٣٩: الـنجم [﴾سعى ما ِإالَّ نساِنِلِإل لَيس﴿ دليل مستنبط من اآلية      ]إخل... ي بعمله جمز[: قوله  )٣(
وإمنـا نفـى ملكـه بغـري     ،  مل ينف انتفاع الرجل بسعي غـريه أنهب": شرح الفقه األكرب"عنه العالّمة القاري يف  

، وأما سـعي غـريه فهـو ِملـك لـساعيه     ،  سعيه  ال ميلك إالّ   أنهفأخرب اهللا تعاىل    ، وبني األمرين فرق بين   ، سعيه
  ١٢. ال ينتفع إالّ مبا سعى:  وهو سبحانه مل يقلله لغريه وإن شاء أن يبقيه لنفسهفإن شاء أن يبذ

إنه ال : عن اإلمام السيوطي" شرح الفقه األكرب" قال العالّمة القاري يف ]إخل... العامل واملتعلّم[: قوله  )٤(
  ١٢. أصل له



 

ب يستجا½:  ولقوله عليه السالم]٦٠: غافر[﴾لَكُم أَستِجب ادعوِني﴿: تعاىل
 ولقوله عليه ¼ة رحم ما مل يستعجلع يدع بإمث أو قطيم للعبد ما لَالدعاء
ليه أن إ يديه إذا رفع) ١( من عبدهي كرمي يستحيكم حي ربإنّ½: السالم

واعلم أنّ .¼مها صفرايردة العمدة يف ذلك صدق الني،ة  وخلوص الطوي
ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة، ½: وحضور القلب لقوله عليه السالم

واختلف  .¼ اهللا تعاىل ال يستجيب الدعاء من قلب غافل الٍهواعلموا أنّ
لكافر، فمنعه اجلمهور يستجاب دعاء ا:  هل جيوز أن يقالأنهاملشايخ يف 
 ال نه وأل؛]١٤: الرعد[) ٢(﴾ٍلضالَ ِفي ِإالَّ الْكَاِفِرين دعاُء وما﴿: لقوله تعاىل

ه مبا ال يليق به فقد  وصفلَما وإن أقر به ف، ال يعرفهنه أل؛يدعو اهللا تعاىل
 ن كافراًا دعوة املظلوم وإن كوما روي يف احلديث من أنّ ،نقض إقراره
زه بعضهم لقوله تعاىل حكاية وجو ، فمحمول على كفران النعمةتستجاب

 ِمن ِإنك﴿:  فقال اهللا تعاىل]١٤٣: األعراف[﴾ أنظرينرب﴿: عن إبليس
ظَِريننوإليه ذهب أبو القاسم احلكيم )٣( هذه إجابة]١٥: األعراف[ ﴾الْم ،

                                                
 البـاري   وإذا وصـف بـه    ،  انقباض النفس عن القـبح خمافـة الـذم         ¼احلياء½ و ]يستحيي من عبده  [: قوله  )١(

كما أنّ املراد من رمحته وغضبه إصابة     ،  فاملراد به الترك الالزم لالنقباض     تعاىل كما جاء يف احلديث    
  ١٢. قاله القاضي البيضاوي، املعروف واملكروه الالزمني ملعنيهما

  ."شرح الفقه األكرب" ١٢. يف ضياع وخسار ال منفعة فيه:  أي] ضاللإالّ يف[ :قوله  )٢(
فيه حبث جلواز أن يكون إخبار عن كونـه مـن املنظـرين يف       : يايل قال العالّمة اخل   ]هذه إجابة [: قوله  )٣(

يستجاب دعـاء الكفـافرين يف أمـور الـدنيا وال يـستجاب يف             : وقيل، قضاء اهللا السابق دعاه أو مل يدع      
  شرح"و هو املختار للعالّمة القاري يف . انتهى، وبه حيصل التوفيق بني اآلية واحلديث، خرةأمور اآل

      Å 
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وما أخرب ( .وبه يفىت: ، قال الصدر الشهيدوأبو النصر الدبوسيبه النيب 
 ،المن خروج الدج( عالماا من: أي) عليه السالم من أشراط الساعة

من ) ٣( ونـزول عيسى عليه السالم،)٢(ويأجوج ومأجوج )١(ة األرضوداب
ا أمور ممكنة أخرب ا أل ؛) وطلوع الشمس من مغرا فهو حق،اءمالس

ينا وحنن  علالسالم عليه النيبطلع ½: قال حذيفة بن أسيد الغفاري ،الصادق
إا لن تقوم حىت تروا : نذكر الساعة، قال:  قلنا؟ما تذكرون: نتذاكر فقال

 وطلوع الشمس من ،ةال والداب والدج،)٤(قبلها عشر آيات، فذكر الدخان
                                                

  ١٢. "الفقه األكرب
 أَنَّ تكَلِّمهـم  اَألرِض ِمـن  دابةً لَهم أَخرجنا علَيِهم الْقَولُ وقَع وِإذَا﴿:  لقوله تعاىل  ]ودابة األرض [: قوله  )١(

اسوا النا كَاناِتنونَ الَ ِبَآيوِقنـار شـريعت   " والتفـصيل يف     ،]٨٢: النمـل [﴾ي"       لـصدر الـشريعة العالّمـة 
  ١٢. ويف غريه من الكتب، ّ رمحه اهللاملفيت أجمد علي

كـانوا يـسكنون يف الطـرف    ،  مها قبيلتان من ولـد يافـث بـن نـوح عليـه الـسالم               ]جوجيأجوج ومأ [: قوله  )٢(
 كانوا يدخلون الـبالد فيفـسدون حـىت      ف،  وأجسادهم عظيمة وأخالقهم سباعية    ،الشرقي الشمايلّ من األرض   

  "ن "١٢. فحبسهم اهللا سبحانه وراء اجلبل، فسد ذوالقرنني امللك طريقهم، كانوا يأكلون الناس: قيل
 ثُـم ،  يف احلـرمني الـشريفني    فترتيب القضية أنّ املهدي يظهـر أوالً       ]نزول عيسى عليه السالم   [: قوله  )٣(

فينــزل عيـسى عليـه الـسالم مـن املنـارة       ، فيأيت الدجال وحيصره يف ذلك احلـال   ، يأيت بيت املقدس  
فإنه يـذوب كـامللح يف     ، فيقتله بضربة يف احلال   ، وجييء إىل قتال الدجاّل   ، ¼الشام½الشرقية يف دمشق    

لعيـسى عليـه الـسالم      وقد أقيمت الصالة فيشري املهـدي       ، فيجتمع عيسى عليه السالم باملهدي    ، املاء
ويقتـدي  ،  بأنّ هذه الصالة أقيمت لك فأنت أوىل بأن تكون اإلمام يف هـذا املقـام  بالتقدم فيمتنع معلّالً 

  ."شرح الفقه األكرب" ١٢. به ليظهر متابعته لنبينا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم
: الـدخان [﴾مـِبني  ِبدخاٍن السماُء تأِْتي يوم﴿:  قال الطيـيب هو الذي ذكر يف قوله تعاىل    ]الدخان[: قوله  )٤(

ويؤيـده مـا قـال ابـن مـسعود رضـي اهللا       . انتهى، وذلك كان يف عهده صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم  ] ١٠
      Å 

#  

٣٥٩  

   

"  !  



 

#  

٣٦٠  

   

"  !  

خسف : خسوف  وثالثة، ونـزول عيسى بن مرمي ويأجوج ومأجوج،مغرا
خر ذلك نار خترج باملشرق وخسف باملغرب وخسف جبزيرة العرب، وآ

لصحاح يف هذه واألحاديث ا .¼ تطرد الناس إىل حمشرهم"اليمن"من 
ا، فقد روي أحاديث وآثار يف تفاصيلهاااألشراط كثرية جداو كيفي ، 

 ) ٢(اتيف العقلي) ١()واتهد( .طلب من كتب التفسري والسري والتواريختفل
٣(اتوالشرعي (ةاألصلي)٤ (ة والفرعي)وذهب بعض ) يصيبقد ئ وقد خيط

                                                

لكن قال حذيفة هو ،  يرى اهلواء هلم كالدخانحىت من القحط هو عبارة عما أصاب قريشاً   : تعاىل عنه 
ميكث ، ميالء ما بني املشرق واملغرب: فقال، عاىل عليه وسلّم سئل عنه   صلّى اهللا ت   نهعلى حقيقته؛ أل  

  "مرقاة "١٢. والكافر كالسكران، أما املؤمن فيصيبه كالزكام،  وليلةأربعني يوماً
 هو من حيوي علم الكتاب ووجـوه معانيـه وعلـم الـسنة بطريقهـا ومتوـا ووجـوه                  ]اتهد[: قوله  )١(

  ١٢". التعريفات"قاله السيد يف ،  بعرف الناسعاِلماً، القياس يف ويكون مصيباً، معانيها
 هي املـسائل الـيت ال تثبـت إالّ بـدليل عقلـي غـري مـستنبط مـن الكتـاب واحلـديث              ]العقليات[: قوله  )٢(

املـصيب يف   ": محـوت فـواتح الر  "وشـرحه   " مـسلّم الثبـوت   "وقـال يف    ، "النـرباس "قاله يف   ، واإلمجاع
 مللّـة اإلسـالم فكـافر وآمث علـى     واملخطىء فيها إن كـان نافيـاً  ،  اجتمع النقيضان  وإالّ العقليات واحد 

ومضي مدة التأمل والتميـز عنـد   ، من بلوغ الدعوة عند األشعرية وخمتار املصنف    ، اختالفه يف شرائطه  
  ١٢. ال كافركالقول خبلق القرآن وأمثال ذلك فآمث ،  مللّة اإلسالمأكثر املاتريدية وإن مل يكن نافياً

  ١٢.  هي األمور اليت ال يستقلّ العقل بإدراكها]والشرعيات[: قوله  )٣(
ال جيري اإلجتهاد يف القطعيات وفيما جيـب فيـه االعتقـاد       " التلويح" قال الشارح يف     ]األصلية[: قوله  )٤(

لعقائـد  ألنّ املخطـىء يف األصـول وا  : وقال يف موضع آخر من نفس الكتاب، اجلازم من أصول الدين   
واملطلـوب هـو الـيقني احلاصـل باألدلّـة      ، بل يضلّل أو يكفّر؛ ألنّ احلق فيهـا واحـد إمجاعـاً      ، يعاقب

فاملخطىء فيها خمطىء ابتـداء  ، القطعية؛ إذ ال يعقل حدوث العامل وقدمه وجواز رؤية الصانع وعدمه         
  ١٢. وانتهاء
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ة اليت ال ة الفرعي جمتهد يف املسائل الشرعي كلّاألشاعرة واملعتزلة إىل أنّ
 هللا تعاىل يف  على اختالفهم يف أنّوهذا االختالف مبين ،قاطع فيها مصيب

رأي ) ١(ى إليهة ما أدناً أم حكمه يف املسائل االجتهادي حادثة حكماً معيكلّ
هللا ا  منا أن ال يكونة إمهذا املقام أنَّ املسألة االجتهاديوحتقيق  .اتهد

تعاىل فيها حكم معيتهد أو يكون، وحينئذ إما أن ال ن قبل اجتهاد ا
، ي أو ظِنا قطعيعليه دليل أو يكون، وذلك الدليل إمتعاىل يكون من اهللا 

يه دليل ن وعل احلكم معيواملختار أنّ ،)٢( احتمال مجاعةفذهب إىل كلّ
تهد غري مكلّظينتهد أصاب، وإن فقده أخطأ، واف  إن وجده ا

 فلذلك كان املخطئ معذوراً بل مأجوراً، فال ،بإصابته لغموضه وخفائه
 أنه املخطئ ليس بآمث، وإمنا اخلالف يف خالف على هذا املذهب يف أنّ

                                                
ويكون كلّ جمتهـد  ، كام احلقّة يف حادثة واحدة    فعلى هذا قد يتعدد األح     ]إخل... ما أدى إليه  [: قوله  )١(

  ."شرح الفقه األكرب" ١٢. مصيباً
 أن ال حكم : األول:فحصل أربعة مذاهب": التلويح" يف  قال الشارح]إىل كلّ احتمال مجاعة  [: قوله  )٢(

 اختلفـوا  ثُـم ،  بل احلكم ما أدى إليه رأي اتهد وإليه ذهب عامة املعتزلة          ،يف املسئلة قبل االجتهاد   
وقد ينسب ذلك إىل ، وبعضهم إىل كون أحدمها أحق    ، يةعضهم إىل استواء احلكمني يف احلق     فذهب ب 

 أنّ  :الثـاين ، وإالّ فـاحلكم قـدمي عنـده      ،  مل يتعلّق احلكم باملـسئلة قبـل االجتـهاد         أنه: األشعري مبعىن 
وملن أخطأ ، فلمن أصاب أجران، نيبل العثور عليه مبنـزلة العثور على دف، احلكم معين وال دليل عليه

 الثالث، وإليه فذهب طائفة من الفقهاء واملتكلّمني    ، أجر الكد:   ن و عليـه دليـل قطعـيأنّ احلكم معي  ،
إن ،  أنّ احلكم معين وعليه دليـل ظـين  :الرابع، واتهد مأمور بطلبه وإليه ذهب طائفة من املتكلّمني   

فلذا كان املخطىء ، غري مكلّف بإصابتها لغموضها وخفائهاواتهد ، وجده أصاب وإن فقده أخطأ  
  ١٢.  بل مأجوراًمعذوراً
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ليه ذهب م مجيعاً، وإ بالنظر إىل الدليل واحلك:خمطئ ابتداء وانتهاء أي
 بالنظر :أي) ١( وهو خمتار الشيخ أيب منصور، أو انتهاء فقطبعض املشايخ

 وإن أصاب يف الدليل حيث أقامه على وجهه ،إىل احلكم حيث أخطأ فيه
ف من االعتبارات وليس أتى مبا كلّو ، شرائطه وأركانه جلميعمستجمعاً

والدليل  ، البتة حقة اليت مدلوهلاة القطعيات إقامة احلج االجتهادي يفعليه
فَفَهمناها ﴿: قوله تعاىل: لاألو: وجوهب اتهد قد خيطئ على أنّ
 من و الفتيا، ولو كان كلّأ والضمري للحكومة ]٧٩: األنبياء[) ٢(﴾سلَيمانَ

منهما   كال ألنّ؛ كان لتخصيص سليمان بالذكر جهةامِلاالجتهادين صواباً 
رديد  على تةاألحاديث واآلثار الدالّ: الثاين ،هقد أصاب احلكم حينئذ وفهم
، قال عليه )٣( حبيث صارت متواترة املعىناالجتهاد بني الصواب واخلطأ

                                                
 وهذا هو املختار عند الشارح وشيخ اإلسالم فخـر اإلسـالم البـزدوي وأتباعـه        ]أو انتهاء فقط  [: قوله  )١(

  ١٢". قمر األقمار"و" التلويح"كذا يف ،  رمحهم اهللا تعاىل¼مسرقند½ومشايخ 
ـتدالل أنّ داود عليـه الـصالة         ،  والضمري للحكومـة أو الفتـوى      ]إخل... ﴾فَهمناها سلَيمانَ فَ﴿[: قوله  )٢(  ووجـه االس

ـنم لـصاحب       وباحلرث لصاحب الغنم، ، صاحب احلرث والسالم حكم بالغنم ل     وسـليمان حكـم بـأن تكـون الغ
وكـان  ،  إىل صـاحبه ملكـه    فريد كلّ ،  يرجع كما كان   ويقوم أصحاب الغنم على احلرث حىت     ، احلرث ينتفع ا  

 وال لـداود ،  جاز لـسليمان عليـه الـصالة والـسالم خالفـه     لَما وإالّ  عليه السالم باالجتهاد دون الوحي    حكم داود   
، ا لكان كلّ منهما قد أصاب احلكم وفهمـه      ولوكان كلّ من االجتهادين حق     عليه الصالة والسالم الرجوع عنه،    

 لكنـه يف هـذا   ،وإن مل يدلّ على نفـي احلكـم عمـا عـداه    ، م بالذكر جهةومل يكن لتخصيص سليمان عليه السال 
  ١٢". التلويح"قاله الشارح يف ، كما ال خيفى على من له معرفة خبواص التركيب، املقام يدلّ عليه

 ألّـا لـومل تكـن بالغـة مبلـغ      ؛ قيـد بـالتواتر  إمناو،  وإن كانت من قبيل األحاد  ]متواترة املعىن [: قوله  )٣(
  ١٢". التلويح"على ما قاله الشارح يف ، لتواتر ملا صح االستدالل ا على األصولا
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  ويف¼ واحدةإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة½: السالم
  وللمخطئ أجراً واحداً، وعن ابن مسعود،حديث آخر جعل للمصيب أجرين

 ت ومن الشيطان، وقد اشتهر فمينت فمن اهللا وإالّإن أصب: رضي اهللا عنه
 القياس مظهر ال أنّ:الثالث ،اتية الصحابة بعضهم بعضاً يف االجتهاديختط

  احلق، وقد أمجعوا على أنّ)١( معىنأيضاً لثابت بالقياس ثابت بالنصنّ امثبت، فا
شريعة الواردة يف ال تفرقة يف العمومات أنه: الرابع . واحد ال غريفيما ثبت بالنص 

بني األشخاص، فلو كان كلّ) ٢(نا عليه السالمنبيصاف الفعل جمتهد مصيباً لزم ات 
أو الوجوب ) ٣(ة والفسادالواحد باملتنافيني من احلظر واإلباحة أو الصح

كات املخالفني ة واجلواب عن متس، ومتام حتقيق هذه األدلّ)٤(وعدمه
                                                

  ١٢.  به صرحياً وإن مل يكن ثابتاً] معىنأيضاً ثابت بالنص[: قوله  )١(
 داع،  صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم مبعوث إىل الناس كافّةنه أل]شريعة نبينا عليه الصالة والسالم[: قوله  )٢(

ال خيفـى أنّ ابتنـاء هـذا اجلـواب علـى أنّ الثابـت       ": التلـويح "قال يف  ، احلق لصريح النصوص  هلم إىل   
  ات الثابتة بالنصوص واحد إمجاعاً   ، بالقياس ثابت بالنصيف االجتهادي واألصوب أن يقـال ، وأنّ احلق :

قليـد مـذهب معـين    يلزم اجلمع بني املتنافني بالنسبة إىل شخص واحد فيما إذا استفىت عامي مل يلتزم ت 
 جمتهدين حنفي ح أحـدمها عنـده ومل   ، واآلخر حبرمته، أحدمها بإباحة النبيذ،  فأفتاهاا وشافعيومل يترج

ا لـزم اجتمـاع   فـإن بقـي األول حقـ     ،  إذا تغيـر اجتـهاد اتهـد       أيـضاً و، يستقر علمه على شيء منهما    
  ١٢. وكذا املقلّد إذا صار جمتهداً، وإالّ لزم النسخ باالجتهاد، املتنافيني بالنسبة إليه

فإّا مفسدة للـصالة  ،  كقهقهة بالغ يقظان يف صالة ذات ركوع وسجود     ]أو الصحة والفساد  [: قوله  )٣(
  ١٢. والوضوء معا عندنا ال عند الشوافع

هللا وسـنة عنـد اإلمـام الـشافعي رمحـه ا     ،  كصالة الوتر فإّا واجبـة عنـدنا    ]أو الوجوب وعدمه  [: قوله  )٤(
  ١٢. تعاىل
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أفضل من ) ١(ورسل البشر( ."التنقيح شرح  يفالتلويح"يطلب من كتابنا 
ة البشر ، وعام)٣(ة البشرأفضل من عام ) ٢(رسل املالئكة، ورسل املالئكة

٤()ة املالئكةأفضل من عام( ،أمة البشر ا تفضيل رسل املالئكة على عام
 ،ا تفضيل رسل البشر على رسل املالئكةوأم، )٥(فباإلمجاع، بل بالضرورة

ة البشر على عاوعاموجوهبة املالئكة فم: اهللا تعاىل أمر املالئكة أنّ: لاألو 
                                                

للـدواين أنّ املـراد    " شـرح العقائـد العـضدية     "و" شرح املواقف " الذي يظهر من     ]رسل البشر [: قوله  )١(
  .سواء كانوا من املرسلني أم مل يكونوا، هاهنا األنبياء مطلقاً

ملـراد  و ا ، هم الذين يأخذون الوحي عن اهللا سبحانه و يبلّغونه سـائر املالئكـة            ]رسل املالئكة [: قوله  )٢(
فإنـه ال نـزاع يف أنّ األنبيـاء    ، من املالئكة يف هذا املقام املالئكة العلوية السماوية ال السفلية األرضية        

 النـزاع يف املالئكة العلويـة الـسماوية، قالـه الـسيد الـسند يف           إمناأفضل من املالئكة السفلية األرضية      
  ١٢". شرح العقائد العضدية" ومبثله قال احملقّق الدواين يف، "شرح املواقف"

وال حاجـة إىل التقييـد   ،  املـراد بالعامـة هاهنـا كـلّ مـن كـان سـوى األنبيـاء             ]من عامة البـشر   [: قوله  )٣(
فإنه ال كالم يف أنّ رسـل املالئکـة   " النرباس"كما ذهب إليه صاحب ، والتخصيص باألولياء والصلحاء 

: نعم قول املصنف فيما بعده، نوا أولياء اهللا أم مل يكونواأعم من أن يكو  ، أفضل من عامة البشر مطلقاً    
 حيتـاج إىل التخـصيص باألوليـاء والـصلحاء؛ ألنّ الفـساق ال      ¼وعامة البشر أفضل من عامة املالئكـة    ½

  ١٢. بل هم كالبهائم واألنعام، م اعتداد
: يمـي والقاضـي أيب بكـر منـا       وعنـد املعتزلـة وأيب عبـد اهللا احلل         ]أفضل مـن عامـة املالئكـة      [: قوله  )٤(

أفضل، واملراد باألفضلية أـم أكثـر ثوابـاً عنـد اهللا؛ وذلـك ألنّ عبـادة املالئكـة فطريـة وال              املالئكة
وقـد قـال الـنيب    ، خبالف عبادة البشر فإنّ هلم مزامحات كثرية فتكون عبادم أشـق       ، مزاحم هلم عنها  

شـرح  "قالـه احملقّـق الـدواين يف     ، أشـقّها : أي، ¼ات أمحزها أفضل العباد ½: صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم    
  ١٢". العقائد العضدية

  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، عىن به أنه من ضروريات الدين، بالضرورة الدينية:  أي]بالضرورة[: قوله  )٥(
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، بدليل قوله تعاىل )١(بالسجود آلدم عليه السالم على وجه التعظيم والتكرمي
 ]٦٢: اإلسراء[﴾قَالَ أَرأَيتك هـذَا الَِّذي كَرمت علَي﴿:  عن إبليسحكاية

﴿هنم رياْ خ٢(أَن (ِني ِمن نلَقْتِمن ِطٍنيخ هلَقْتخومقتضى ]١٢: األعراف[﴾اٍر و 
  كلّأنّ: الثاين، بالسجود لألعلى دون العكس) ٣(احلكمة األمر لألدىن

 ﴾كُلَّها اَألسماَء َآدم وعلَّم﴿: من قوله تعاىل) ٤(واحد من أهل اللسان يفهم
بيان زيادة  و، القصد منه إىل تفضيل آدم على املالئكة أنّ]٣١: البقرة[اآلية

 )٥(اصطَفَى اللَّه ِإنَّ﴿: قوله تعاىل: الثالث، علمه واستحقاقه التعظيم والتكرمي
ما َآدوحنَآلَ وو اِهيمرَآلَ ِإبانَ ورلَى ِعمالَِمني عواملالئكة ،]٣٣: آل عمران[﴾الْع 

                                                

ود املالئكة إنّ سج : قال اآلخرون ": شرح العقيدة الطحاوية  " يف   ]على وجه التعظيم والتكرمي   [: قوله  )١(
واليلزم مـن ذلـك األفـضلية    ، و تكرمياً آلدم وتعظيماً، كان امتثاالً ألمر ربهم وعبادة وانقياداً وطاعة له     

وال تفـضيل الكعبـة علـى    ، كمامل يلزم من سجود يعقوب البنه يوسف عليهما السالم تفضيل ابنه عليه        
  ١٢. بين آدم بسجودهم إليها امتثاالً ألمر رم

 فإنّ قول إبليس يدلّ على أنّ اإلسجاد آلدم عليه السالم كان مكرمـة وتفـضيالً لـه       ]أنا خري منه  [ :قوله  )٢(
عليه السالم على املالئكة؛ ألنّ إبليس استقبح أمـر اهللا إيـاه بالـسجود آلدم عليـه الـسالم اعتقـاداً بأنـه                   

  ١٢". لبيضاويتفسري ا"كذا يف ، واألفضل ال حيسن أن يومر بالتخضع للمفضول، أفضل منه
وإخدام األفضل للمفضول ِمما ال يقبله ،  ألنّ السجود أعظم أنواع اخلدمة]إخل... األمر ألدىن[: قوله  )٣(

 ١٢. وإذا كان آدم عليه السالم أفضل منهم كان غريه من األنبياء كذلك؛ إذ ال قائل بالفـصل         ، العقول
  "شرح املواقف"

إنّ سـوق القـصة دالّ علـى أّـم زعمـوا أـم أحقّـاء باخلالفـة          فـ ] إخل... أهـل اللـسان يفهـم     [: قوله  )٤(
واألعلم أفضل ، فأبطل اهللا تعاىل مزعومهم بإبراز آدم عليه السالم أعلم منهم يف معرفة األشياء، بالعصمة

  ١٢] .٩: الزمر[﴾يعلَمونَ الَ والَِّذين يعلَمونَ الَِّذين يستِوي هلْ﴿: لقوله تعاىل
  ١٢.  بناء على أنّ اصطفائهم على العاملني يستلزم فضلهم عليهم]إنّ اهللا اصطفى إخل[: هقول  )٥(
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١(من مجلة العامل، وقد خص (ة البشر من ذلك باإلمجاع عدم تفضيل عام
 هذه يف أنّ) ٢(لى رسل املالئكة، فبقي معموالً به فيما عدا ذلك، وال خفاءع

كتفى فيها باألدلّاملسألة ظنية يحيصل  قد اإلنسانأنّ: )٣(الرابع، يةة الظن 
الفضائل والكماالت العلميالشهوة ة مع وجود العوائق واملوانع من ة والعملي

وال الكماالت،عن اكتساب ة الشاغلة والغضب وسنوح احلاجات الضروري 
أنّشك وأدخل يف  العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشق 

) ٤(وبعض األشاعرةوذهبت املعتزلة والفالسفة ، اإلخالص، فيكون أفضل

كوا بوجوهإىل تفضيل املالئكة، ومتس: أرواح  املالئكة أنّ: لاألو
                                                

ظاهر اآلية يدلّ على تفضيل آل إبراهيم وآل عمران كلّهم مـن الرسـل           :  يعين ]إخل... قد خص [: قوله  )١(
اً مـن  فيكون خمـصوص ، وغريهم لكن تفضيل العامة من أوالدمها على رسل املالئكة خالف اإلمجاع   

بقي حكم اآلية ثابتاً فيمـا سـوى تفـضيل عامـة البـشر      : فبقي معموالً به فيما عدا ذلك أي ، عموم اآلية 
. وعامة البشر على عامـة املالئكـة  ، وهو تفضيل رسل البشر على رسل املالئكة      ، على رسل املالئكة  

  "ن "١٢
بـل  ،  الذي خص منه البعض اليبقى قطعيـاً أنّ العام :  جواب سؤال مقدر تقريره    ]إخل... الخفاء[: قوله  )٢(

بأنّ هذه املـسئلة وإن كانـت مـن    : فال يصح به االستدالل على املسئلة االعتقادية، فأجابه، يصري ظنيا 
االستدالل عليها بدليل ظين فيصح ا يكتفى فيه بالظنها ِممة، لكن١٢. املسائل االعتقادي  

ر الفضل بكسب األعمال الصاحلة؛ إذ هي مالك كثـرة الثـواب والقربـة            حاصله أنّ مدا   ]الرابع[ :قوله  )٣(
فصاحبه أفـضل وال خيفـى أنّ الـوجهني    ، واألشق منها أدخل يف اإلخالص وأكثر أجراً وثواباً      ، عند اهللا 

من دون تفضيل عامة البشر ، األولني من الوجوه األربعة يدالّن على تفضيل األنبياء على املالئكة مجعاً
ما يدالّن على تفضيل األنبياء وعامـة البـشر علـى     فإ، خبالف الوجهني األخريين  ، ةعامة املالئك على  

  ١٢. املالئكة
  ١٢". املواقف" كالقاضي أيب بكر الباقالين وأيب عبد اهللا احلليمي كذا يف ]بعض األشاعرة[: قوله  )٤(
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قكاملة بالع) ١(دةجمرور واآلفات كالشهوة  عن مبادئ الشرأةل، مرب
ة ملة على األفعال العجيبة، عاوالغضب، وعن ظلمات اهليوىل والصورة، قوي

 مبىن ذلك على أنّ: واجلواب، بالكوائن ماضيها وآتيها من غري غلط
 األنبياء مع كونه أفضل أنّ: الثاين، )٢(ةة دون اإلسالمييصول الفلسفاأل

 ﴾الْقُوى شِديد علَّمه﴿: وله تعاىلمون ويستفيدون منهم، بدليل قالبشر يتعلّ
 وال ،]١٩٣: الشعراء[﴾ِمنياَأل الروح ِبِه نزلَ﴿:  وقوله تعاىل]٥: النجم[

م من اهللا تعاىلي التعلأنّ: واجلواب، مم أفضل من املتعلّ املعلّ أنّشك، 
 ةرد يف الكتاب والسنأنه قد اطّ: الثالث، )٣(غونبلّامل ي هإمناواملالئكة 

، والرتبةمهم يف الشرف  لتقد وما ذلك إالّ،على ذكر األنبياء) ٤(تقدمي ذكرهم
 فاإلميان  وجودهم أخفى، ألنّ؛، أو)٥(مهم يف الوجود ذلك لتقدأنّ: واجلواب

                                                
بل كماالا كلّها بالفعل ،  أوصافها بالقوةفليس شيء من،  عن عالئق املادية وتوابعها]جمردة[: قوله  )١(

  ".شرح مواقف "١٢. من مبدأ الفطرة
قادرون ،  فإنّ املالئكة عند أهل احلق أجسام لطيفة وهلم قوة التشكّل والتبدل  ]دون اإلسالمية [: قوله  )٢(

ال ، فـسق معـصومون مـن املخالفـات وال    ، عباد مكرمون مواظبون على الطاعات    ، على األفعال الشاقّة  
  ١٢". اليواقيت"قاله العارف باهللا اإلمام الشعراينّ يف ، يوصفون بذكورة وال أنوثة

  ".شرح مواقف "١٢.  وإسناد التعليم إليهم من باب ااز العقلي] هي املبلّغونإمنا[: قوله  )٣(
  .  ١٢ مع أنّ املفضول ال يقدم على سبيل االطّراد ]تقدمي ذكرهم إخل[: قوله  )٤(
  فجعل الوجود اللفظي مطابقاً،  فإنّ املالئكة مقدمون يف الوجود]إخل...لتقدمهم يف الوجود[: قوله  )٥(

م ، أو حبسب ترتيب اإلميان فإنّ وجود املالئكة أخفى، للوجود احلقيقي فيكون ،أقوى فاإلميان   
  ".شرح مواقف  "١٢. تقدمي ذكرهم أوىل
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 أَنْ) ١(الْمِسيح يستنِكف لَن﴿: قوله تعاىل: الرابع، م أقوى وبالتقدمي أوىل
 أهل اللسان  فإنّ]١٧٢: النساء[﴾الْمقَربونَ الْملَاِئكَةُ والَ ِللَِّه عبدا يكُونَ

إذ القياس يف مثله ؛ة املالئكة من عيسى عليه السالميفهمون من ذلك أفضلي 
ال يستنكف من هذا األمر الوزير وال ½: ي من األدىن إىل األعلى، يقالالترقّ

ل بني عيسى صائل بالف، ثُم ال ق¼السلطان وال الوزير½: ، وال يقال¼السلطان
 النصارى استعظموا املسيح أنّ: )٢(واجلواب، عليه السالم وغريه من األنبياء

، بل ينبغي أن يكون ابناً له  تعاىلع من أن يكون عبداً من عباد اهللارفّتحبيث ي
  املوتىييربئ األكمه واألبرص وحييكان د ال أب له، و ألنه جمر؛سبحانه

 عليهم بأنه ال يستنكف من من بين آدم، فرداىل تعخبالف سائر عباد اهللا 
، وهم املالئكة الذين ال )٣(ذلك املسيح وال من هو أعلى منه يف هذا املعىن

                                                

حاصل االستدالل باآلية أنه قد ثبت من طريق اللغة أنّ مثل هـذا   ]إخل... لن يستنكف املسيح [: قوله  )١(
لن يـستنكف الـوزير   : الكالم يدلّ على أنّ املعطوف أفضل من املعطوف عليه؛ ألنه ال جيوز أن يقال   

لن يسنتنكف الشرطي أن يكون خادمـاً   :  يقول إمناو، أن يكون خادماً للملك وال الشرطي أو احلارس       
فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى ، ففي مثل هذا التركيب يترقّى من األدىن إىل األعلى       ، للملك وال الوزير  

شـرح   "١٢. عليه السالم ثبت يف حق غريه؛ إذ مل يقل أحد إنهم أفضل من بعض املالئكة دون بعـض    
  ".العقيدة الطحاوية

ه وشـدته وعظـم    حاصل اجلواب أنه ال نـزاع يف فـضل قـوة امللـك وقدرتـ           ]إخل... واجلواب[: قوله  )٢(
وعيسى عليه السالم ال يستنكف عنها وال من هو أقـدر منـه   ، ويف العبودية خضوع وذلّ وانقياد  ، خلقه

شـرح   "١٢. وال يلزم من مثل هـذا التركيـب األفـضلية املطلقـة مـن كـلّ وجـه         ، وأقوى وأعظم خلقاً  
  ".العقيدة الطحاوية

  ١٢. وإصدار األفعال العجيبة، م بال أب وأميف التجرد لكو:  أي]يف هذا املعىن[: قوله  )٣(
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ويقدرون بإذن اهللا تعاىل على أفعال أقوى وأعجب من  هلمأب هلم وال أم ،
 ،دا هو يف أمر التجر إمي والعلوإبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى، فالترقّ

وة ال يف مطلق الكمالوإظهار اآلثار القوي ة  الشرف فال داللةَ على أفضلي
  . أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب سبحانه تعاىل، واهللا)١(املالئكة

  ـــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــتـ

                                                
  . باملعىن الذي فيه الكالم وهو كثرة الثواب]على أفضلية املالئكة[ :قوله  )١(

  وصلّى اهللا تعاىل وسلّم وبارك على سيدنا وموالنا شفيعنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــمــــــــــــتـــ

  .يه الكالم وهو كثرة الثواب باملعىن الذي ف]على أفضلية املالئكة[ :قوله  )١(
  وصلّى اهللا تعاىل وسلّم وبارك على سيدنا وموالنا شفيعنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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   قدس سره الويل القوي¼لشاه عبد العزيز احملدث الدهلويا½ـاملنت والشرح كالمها ل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني، احلمد هللا رب العالَمني

ثـار مريـداً    لو مل يكن مل يكن موجـود فقـادراً عاِلمـاً مطلقـاً لآل             :فيما يتعلّق باإلله  : مقالة
صـادق لـيس بظـامل      ، حي مسيع بصري متكلّم حقيقةً للتـواتر      ، فالعامل حادث ، للتخصيص فمختاراً 

مقـدس عـن اجلوهريـة واألرضـية وتوابعهمـا ِلمـا مـر              ، للنقص سـرمدي واحـد مطلقـاً للوجـوب        
  .وصفاته عينه وهو مرئي للتواتر واإلمكان

واملنـصف يـدرك اسـتناد أفعالـه إليـه      ، اء ال حكم للعقل يف كون الفعل سبباً للجـز        :فصل
  .وعدم إدراك البعض للقصور أو التعصب، تعاىل

مقارن دعواه مبعجزة غري تعـارض  ، ى وهو معصوم للوثوق يف النيب مصاحل ال حتصٰ    : مقالة
ثُـم  ، وحممد صلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم رسـول خـامتهم للمعجـزات              ، وتصديقه بعده ضروري  

فيه العصمة؛ ألنه ليس مبقنن وهو أبوبكر ثُم عمر ثُم عثمـان ثُـم علـي بـالنص                اخلليفة ال تشترط    
ثُم اخلارق قد يظهر على يـد ويلّ وهـي      ، واألفضلية كذلك ما وإثبات الغائب محق     ، واإلمجاع

والعامل من اإلنس أفضل من امللك للكلفة، معجزة للنيب.  
وسـائر األشـياء الـواردة    ، القـدرة والبعـث  يف املعاد ميكن وجود عامل آخر لعمـوم   : مقالة

  .حق للتواتر واإلمكان
واألمـر والنـهي تـابع    ، واملؤمن ال خيلد يف النـار  ، قبول التوبة والعفو بدوا جائز    : خامتة

  .تم تأليفه يف نصف دقيقة، للمأمور به واملنهي عنه
  .حرره مؤلّفه الضعيف عبد العزيز العمري الدهلوي

YZYZYZYZYZYZYZYZ  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وحممد اهللا مصلّ ومسلّم مع صحبه وآله، اهللا حممد يف مجيع أفعاله، وبه نستعني يف التتميم 
ويف االستغراق إشكال مشهور وهو ، حيتمل اجلنس واالستغراق والعهد] إخل... احلمد [:قوله

أخوذ يف جانـب املوضـوع والتغـاير    والدفع بأنـه جبميـع أجزائـه مـ    ، لزوم عينية احلكاية واحملكي عنه    
 ألنـه   ؛¼احلمـد ½وقـدم   ، اختار امسية اجلملة لكوا دالّةً على الدوام والثبات       ، باإلمجال والتفصيل تأمل  

  .فإنّ اإلخبار بذلك احلمد، فيكون إنشاء للحمد، املناسب للمقام وهي يف األصل مجلة فعلية
وجود ال اسم للمفهوم الكلـي الواجـب بالـذات؛           علَم للذات الواجب ال    ¼اهللا½لفظ  ] هللا [:قوله 

  . أو غريه¼الرمحن½ولذا اختاره دون ، ألنه ينافيه داللة كلمة التوحيد عليه
:  ال يقـال ،¼أنا سيد ولد آدم وال فخر    ½: كما ورد ، الضمري جلميع بين آدم   ] على سيدنا  [:قوله

حيكـم العقـل   : هو ظاهر البطالن؛ ألنا نقول  نبينا عليه السالم أيضاً داخل فيهم فيكون سيداً من نفسه و          
       لَـى كُـلِّ    : كمـا قيـل يف قولـه تعـاىل     ، ببداهته خبروجه عليه السالم عنهم فهو ختصيص عقليع اللّـهو﴿

 ﴾ٍء قَِديري٢٨٤: البقرة [ش[.  
  .¼سيدنا½: عطف بيان لقوله] حممد [:قوله
  . أو تاكيد¼الصحب½حال من ] أمجعني [:قوله
املقالـة األوىل فيمـا     ، ليعلم أنّ هذه الرسالة مرتبة علـى ثـالث مقـاالت وخامتـة            ] لةمقا [:قوله

، والثالثة يف املعاد وأحوالـه ، والثانية يف مباحث النبوة واإلمامة    ، يتعلّق باإلله من إثبات الذات والصفات     
  .واخلامتة تتمة لبعض مباحث املعاد وغريها

يف مباحث يتعلّق تعلّق إثباـا لـه أو نفيهـا     :  موصولة أي  ¼ام½] إخل... فيما يتعلّق باإلله   [:قوله
ثُم غلب استعماله يف املعبود باحلق الذي ذاتـه اقتـضت   ،  يف األصل يطلق على كلّ معبود    ¼اإلله½و، عنه

اعلم أنّ علم العقائد موضوعه ذات اهللا تعاىل؛ ألنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اليت هـي إمـا             ، وجوده
ىل كالعلم والقدرة والرؤية والكالم أو أفعاله إما يف الدنيا خبلق أفعال العبـاد وغـري ذلـك مـن                 صفاته تعا 
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أو يف اآلخـرة كاملعــاد اجلــسماين  ، ني الــشرائع ونـصب اإلمــام ـبعـث الرســل وإظهـار املعجــزة وتعيـ   
، عقائـد وال ريب يف موضوعية ذات اهللا تعاىل علم ال       ، واحلشر والنشر والسؤال واحلساب وعذاب القرب     

أما علم الكالم فقد اختلف يف موضوعه فزعم كلّ ما خاجل نفسه وال يتعلّق لغرضنا به يف هـذه الرسـالة                  
مـن أنّ موضـوع العلـم ال     : وما قيـل  ، بل اجلوهرة العزيزة وإنما بيناه تفصيالً يف الكتب األخر        ، الوجيزة

ائد؛ ألنه يبحث عنـه فيـه فهـو مـدفوع     بل من أحواله فذات اهللا ليس موضوعاً لعلم العق    ، يبحث فيه عنه  
بـل لَمـا مل جيـدوا يف اإلسـالم علمـاً أعلـى مـن هـذا         ، بأنّ هذه املسألة ليست من هذا العلم يف األصل   

وذلـك ظـاهر علـى مـن رأى     ، وكانت هذه املسألة مهتمة هلا كثري اهتمام أدخلوها يف هذا العلم ، العلم
لَمـا رأو الـبعض   ، إثبات الواجب وإنما تكلّم ا املتـأخرون  فإنهم كانوا ال يبحثون عن      ، عقائد السلف 

  .الِفرق كالدهرية ينكرون هذه املسألة مع أا أم العقائد
تفصيل هذا الدليل أنّ العقـل يقـسم املوجـود يف أول النظـر     ] ـآه...لو مل يكن موجود    [:قوله

واألول هـو الواجـب   ، العدم بالنظر إىل ذاته إىل ما جيب وجوده بالنظر إىل ذاته ما جيوز عليه الوجود و           
ا نـشاهد مـن عـدم بعـض        وجـوده بـديهي ال حيتـاج إىل بيـان ملـ           أمـا املمكـن ف    ، والثاين هو املمكـن   

 أنّ النظـر يف  :وبيانـه ، وأمـا الواجـب فيحتـاج إىل بيـان    ، املوجودات سابقاً أو الحقاً أو سابقاً والحقـاً     
قه إالَّ بـه لـو احنـصر املوجـود يف املمكـن مل يتحقّـق موجـود               مفهوم الوجود يعطي أنه ال ميكن حتقّ      

وذلـك  ، بيان املالزمة أنه على هذا التقدير حتقّق املمكن إما نفسه وهو حمـال بداهـة أو بغـريه          ، أصالً
وعلى التقديرين يكون انتفاء اآلحاد ، فإما أن يتسلسل اآلحاد إىل غري النهاية أو يدور        ، الغري أيضاً ممكن  

فيكون وجود كلّ واحد من تلك املمكنـات غـري مـستند إىل سـبب     ، بأن ال يوجد شيء منهما بأسرها  
وال يتحقّق الوجـوب إالّ إذا  ، مرجح وجوده على عدمه وهو حمال؛ ألنّ املمكن ما مل جيب مل يوجد            

اء وهذا االمتناع يف املمكنات الصرفة بدون الواجب غري متحقّق جلـواز انتفـ            ، امتنع مجيع أحناء العدم   
  .كلّ منها يف ضمن انتفاء الكلّ فتدبر

تقرير هذا الدليل على وجه ال يتوقّف علـى إبطـال الـدور والتسلـسل مـع لطافـة أخـرى                  : أقول
إنّ : أمـا األوىل فهـي أن يقـال       ، تـصديقية : تـصورية واألخـرى   : مهااإحـد : يتوقّف على متهيد مقدمتني   

، ال حيتاج يف إجياد األثر إىل أمر خـارج عـن ذاتـه   : يمرادنا باملوجب التام هو الكايف يف وجود أثره أ      
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أمـا  ، وأما الثانية فهي أنّ املمكن ال جيوز أن يكون موجباً تاما للشيء؛ ألنّ موجبيته يتوقّف على الغـري    
وأمـا  ، الصغرى وهو توقّف موجبيته على موجوديته فـضرورية السـتحالة كـون املعـدوم موجـداً لغـريه        

وجدية املمكن على غريه فظاهر؛ إذ املمكن حبـسب ذاتـه ال يقتـضي شـيئاً مـن      الكربى وهي توقّف م   
فـإذا متهـد هاتـان املقـدمتان        ، بل واجباً أو ممتنعـاً    ، بل كلّ منهما بالغري وإالَّ مل يكن ممكناً       ، الطرفني
وإن كـان ممكنـاً احتـاج إىل موجـب تـام            ، فإن كان واجباً فهو املطلـوب     ، هاهنا موجود قطعاً  : نقول

قـد  ، وهذا الـدليل لطيـف خفيـف املؤنـة    ، فإن كان ممكناً فهو باطل للمقدمة الثانية فهو واحب      ، طعاًق
  .وفقت بفضل اهللا تعاىل الستخراجه

 عليه بعض مـن ذكـر عنـده هـذا الـدليل نقـضاً إمجاليـا وهـو أنّ األفعـال االختياريـة            وقد أورد 
شخص املمكـن قطعـاً عنـد املعتزلـة فيكـون      كالقيام والقعود واألكل والشرب وغريها فاعلـها هـذا الـ        

  .املمكن موجداً لغريه
لكـن األوىل يف    ، اجلواب اجلديل عن هذا النقض أنه على مذهب املعتزلـة دون مـذهبنا            : أقول

وفعلـه متوقّـف   ، بل مباشر قريب كيـف ، اجلواب أنّ املعتزيل غري قائل بأنّ املمكن موجب تام ألفعاله    
  . ِمما ال اختيار له فيه فلم يتم النقض واهللا أعلمعلى وجوده وعلى شرائط أخرى

 للتفريع وصحة التفريع علـى مـا تقـدم ظـاهر؛ ألنـه لَمـا         ¼فقادراً½: الفاء يف قوله  ] اًفقادر [:قوله
وصـفة الكمـال إنمـا هـي القـدرة      ، ثبت وجوب الوجود استلزم ذلك االتصاف جبميع صفات الكمـال  

، أو ال بـل يكـون مقتـضى ذاتـه    ، لفاعل إمـا أن يكـون فعلـه تابعـاً للـداعي     دون اإلجياب والتفصيل أنّ ا   
واإلرادة ، والقدرة عن املتكلّمني عبـارة عـن صـحة الفعـل والتـرك           ، واألول يسمى قادراً والثاين موجباً    

والظـاهر مـن كـالم    ، صفة مغائرة للعلم والقدرة توجب ختصيص أحد املقدورين بالوقوع دون اآلخـر     
من أنه إن شاء فعل وإن مل يـشأ مل  :  غري املختار وهو ما يقول به الفالسفة¼القادر½ـأنه أراد باملصنِّف  

 بعـد  ¼فمختـاراً ½: وـذا ظهـر إيـراد قولـه    ، ومقدم الشرطية بالنسبة إىل وجود العامل دائم الوقوع       ، يفعل
  .ذكر القدرة
وهو الصورة احلاصلة من الشيء     ويراد به مطلق اإلدراك      ¼العلم½قد يطلق   : أقول] عاِلماً [:قوله

عند الذات اردة استدلّ املتكلّمون على علمه تعاىل بأفعاله املتقنة احملكمة اليت حيـار فيهـا النـاظر             
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 يكن عاِلماً قادراً مل يصدر منـه   فحاصل استدالهلم أنه لو مل     ﴿ربنا ما خلَقْت هذا باِطالً﴾    : ويقف قائالً 
فهـذا اسـتدالل    ، لو مل يكـن النـار حمرقـة لَمـا صـدر منـها اإلحـراق               : ما تقول ك، تلك اآلثار ال حمالة   

 فهـو دليـل للعلـم    ¼لآلثـار ½: وقد أشري إىل هـذا االسـتدالل يف املـنت بقولـه    ، بالالزم على امللزوم فتأمل 
  .والقدرة

جلميـع  أنّ قدرتـه تعـاىل عامـة        :  كليهمـا يعـين    ¼اًعاملـ ½ و ¼فقادراً½: يتعلّق بقوله ] مطلقاً [:قوله
والدليل عليه أنّ علّة املقدرية وهو اإلمكـان مـشتركة بـني مجيـع املمكنـات مقـدورة لـه               ، املمكنات

واملـؤثّر إمـا   ، بل إنمـا هـو علّـة احلاجـة إىل املـؤثّر         ، ال نسلّم أنّ اإلمكان علّة املقدروية     : أقول، تعاىل
هو الـذات يوجـب اسـتناد صـفاته     إنّ املقتضى للقدرة  : فاالستدالل الصحيح أن يقال   ، موجب أو قادر  

ونبـسة  ، واملصحح للمقدورية هو اإلمكان؛ ألنّ الوجوب واالمتناع حييالن املقدوريـة        ، تعاىل إىل ذاته  
وهـذا الـدليل   ، فإذا ثبت قدرته على بعـضها ثبـت علـى كلّهـا    ، الذات إىل مجيع املمكنات على السواء   

، يعم الكليات واجلزئيات عند أهل السنة واجلماعـة فإنّ علمه تعاىل ، بعينه جيري يف إثبات عموم العلم     
إنه تعاىل ال يعلم اجلزئي الزماين وإالَّ لزم كونه تعاىل حمال للحوادث؛ ألنّ العلـم هـو      : وقالت الفالسفة 

  .فلو فرض علمه باجلزئي الزماين على وجه يتغير كان جهالً، حصول صورة مساوية للمعلوم يف العامل
وإنّ ذاتـه  ، إنّ العلم بالعلّة يوجب العلم باملعلول: توفيق هذا الكالم يناقض قوهلم وباهللا ال : أقول

وأنه عامل بذاتـه والعجـب أـم كيـف غفلـوا      ، تعاىل علّة جلميع املمكنات من مجلتها اجلزئي الزماين      
نـاهي يف  أنّ اجلزئيـات الزمانيـة ال تت  : األول: عن هذا التناقض مع دعواهم الذكاء فهم بني أمور مخسة        

لكنـه باطـل   ، سلسلة احلاجة إىل الواجب؛ ألنها إذا مل تكن معلولة له مل يلزم من علمه بذاته العلـم ـا              
بأنّ العلّة التامـة إذا علمـت       : لكن مل يقولوا  ، أن يثبتوا انتهائها يف سلسلة احلاجة إليه      : الثاين، باإلمجاع

أن يقروا بـأم عجـزوا عـن إثبـات كونـه      : الثالث، بعلم تام مل يستلزم ذلك العلم باملعلول وهذا ظاهر  
فإنه حينئذٍٍ ال يلزم من انتهائها إليه أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بـاملعلول مـع          ، تعاىل عاِلماً بذاته ويعتربه   

أن ال جيعلـوا العلـم   : الرابـع ، لكنـه مـسلّم عنـدهم    ، كونه عاِلماً ا؛ ألنه ليس بعامل لذاته اليت هي العلّة         
فإنهم إذا مل يقولوا بذلك ال يلزمهم حصول الـصورة يف ذاتـه       ، حصول صورة مساوية للمعلوم يف العامل     

تعاىل لكنه باطل غري مسلم عندهم قالوا إنا ندرك أشياء ال وجود هلا يف اخلارج فلو مل تكن منطبعـة يف        
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أن : اخلـامس ، م املـذكورة فيستحيل اإلضافة إليها وأيضاً فال يـتم شـبهته    ، النفس كانت إعداماً حمضاً   
جيوزوا كونه تعاىل حمال للحوادث وما ذكروه إنما يتم على تقدير الزيادة دون العينية اليت هي مـذهب          

وأيضاً التغير إنما هو يف املتعلّق واإلضافة دون صفة العلـم كمـا            ، احلكماء واحملقّقني ومن املتكلّمني   
  .ال خيفى

 ووجـه  ¼فقـادراً ½: والتفريـع علـى قولـه    ، الفـاء للتفريـع   : ولأقـ ] ـآهـ … فالعامل حادث  [:قوله
    ا أن يكون موجباً أو خمتاراً على سبيل االنفـصال احلقيقـيوتوضـيحه أنّ الفاعـل   ، التفريع أنّ الفاعل إم

وبيانـه أنّ الفاعـل   ، واألول املختار والثاين املوجب، إما أن يكون حبيث يصح منه الفعل والترك أو ال    
األول هـو املختـار   ، بـل لقاسـر أو طبـع املخـلّ    ، يكون فعله تابعاً لقـصده وداعيـة أو ال يكـون          إما أن   

وليعترب العاقل من نفسه الفرق بني حركته على وجـه األرض يف مـصاحلاته ومهماتـه         ، والثاين املوجب 
نه الفعـل  فإنه جيد من نفسه يف األول حبيث ميك     ، وبني حركته حال إلقائه من شاهق وحركات بنفسه       

وذلك امليل تابع لتصور جلب نفع أو دفـع     ، ويرجح أحدمها باتصال ميل جازم منه إىل وقوعه       ، والترك
ويف الثاين جيد من نفسه حبيث ال يقدر على ترك احلركة إذا ثبت ذلك فاعلم أنّ فعل املختـار       ، ضرر

للـزم دعـوة الـداعي إىل إجيـاد     حادث؛ ألنه لو مل يكن متأخراً عنه لكان موجوداً معـه ال يتخلّـف عنـه              
فلَما ثبـت كونـه تعـاىل قـادراً         ، وقصد القاصد إىل حتصيل احلاصل وهو ضروري االستحالة       ، املوجود

ولَما كان املقرر عند اجلمهور أنّ اخلرب يذكرنا        ،  ما سوى ذاته   ¼العالَم½ـواملراد ب ، ثبت حدوث العامل  
املتكلّمني واحلكمـاء يف نـزاعهم بـني القـول باإلجيـاب         اخلرب أردنا أن ننبهك على تطبيق شريف بني         

: اعلم أوالً أنّ كماالت اهللا تعاىل بالنسبة إىل اخللق منحصرة كلّياا يف أربعة أنـواع             : فنقول، واالختيار
أو التـدبري أوالتـدلّي   ، وال نزاع يف أنّ ما صـدر عنـه تعـاىل بطريـق اخللـق     ، إبداع وخلق و تدبري و تدلّي     

، كمـا يلـوح مـن الـنمط    ، ختيار دون اإلجياب وهـو متفـق عليـه بـني املـتكلّمني واحلكمـاء        بطريق اال 
 هل هـو بطريـق   إخراج األيس من الليس  زاع يف أنّ اإلبداع مبعىن      ـوالن، من اإلشارات فراجعه  : اخلامس

 الـذات  بل حقيقة احلـال أنّ اإلرادة لَمـا كانـت عـني    ، اإلجياب أو االختيار فهو ليس يف معارك التعايل   
فإنـه مـن    ، ولـيس معـىن اإلجيـاب عنـدهم مـا مسعتـه قبـل             ، عند الفالسفة كان اإلبداع إجيابـاً عنـدهم       

، إنه تعاىل إن شاء فعـل وإن مل يـشأ مل يفعـل     : بل قال احلكماء يف بعض كتبهم     ، خمترعات املتكلّمني 
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فظهـر أنّ  ، صحة الفعل والتركوال خيفى أنه بعينه معىن ، وجيعلون مقدم الشرطية األوىل واقعاً بل واجباً 
فإنّ هذا التحقيق له تفـصيل  ، معىن اإلجياب هو اقتضاء الذات وجود العامل اقتضاء ال يتخلّف عنه فافهم     

  .وعسى أن يكون له عود، فإنه مقام االختصار، كثري ليس هذا موضعه
فة قدميـة قائمـة بذاتـه    وعند األشاعرة ص،  عند احلكماء الدراك الفعال    ¼احلي½] ـآه ...حي [:قوله

  .إنها حالة زائدة على ذاته يستتبع ا العلم والقدره: وقال أكثر املعتزلة، يقتضى صحة العلم والقدرة
ولـيس يف  ، قد دلّت احلجج السمعية على أنـه تعـاىل مسيـع بـصري           ] ـ آه ...مسيع بصري  [:قوله

،  فإنـه مـذكور يف القـرآن    ،¼للتواتر½: ولهوإليه أشار بق  ، العقل ما يصرفها وظواهرها فيجب االحتراز ا      
والقرآن متواتر بأنه تعاىل عامل باملسموعات واملبصرات فيكون عاِلماً ما حال حدوثها وهـو املعـىن              

  . بكونه مسيعاً
الـدليل علـى أنـه تعـاىل مـتكلّم اخلـرب املتـواتر وهـو يفيـد العلـم                   : أقول] ـآه…متكلّم [:قوله

 ]١٦٤: النـساء  [﴿وكَلَّم اللّـه موسـى تكِْليمـاً﴾       : تواتر إما القرآن حيث قال    واملراد باخلرب امل  ، اليقيين
ثُـم إنّ املـصنف دفـع شـبهة املعتزلـة           ، فإنّ األنبياء كلّهم أمجعوا علـى ذلـك       ، أواإلمجاع املتواتر إلينا  

إنّ الكالم  : فنقول،  والتفصيل موقوف أوالً على حترير الدليل حتى يتأتى القدح والدفع          ¼حقيقة½: بقوله
ثبوت الـشرع  : فإن قلت، فالكالم صفة أزلية، وكلّ مسند إليه تعاىل فهو صفة أزلية له، مسند إليه تعاىل  

ثبـوت الـشرع إنمـا    : قلـت ، وثبوته موقوف على ثبوت الشرع فلزم الـدور   ، موقوف على ثبوت الكالم   
ف ثبوته على ثبوت الكـالم اللفظـي هـو    يتوقّف على الكالم اللفظي دون النفسي وإنّ الشرع الذي يتوقّ       

فـإنّ التـواتر   ، وأما السنة فال حنن نستدلّ بالسنة املتواترة وهذا هو الظاهر من كالم املـصنف   ، الكتاب
، أكثر ما يستعمل يف السنة غاية ما يف الباب أنّ السنة يتوقّف ثبوـا علـى إثبـات الـصانع العلـيم القـدير       

وأورد املتعزلة هاهنا شبهة هي أنا ال نـسلّم أنـه تعـاىل     ، وإثبات النبوة مبا سوى الكتاب من املعجزات      
، أسنده إىل ذاته حقيقة مل ال جيوز أن يراد خلق الكالم على سبيل اـاز سـواء يف الطـرف أو النـسبة               

قيقة إنما الدليل علـى مـن   فال حيتاج إىل دليل إلرادة احل، بأنّ احلقيقة أصل وااز فرع  : وأجيب عنه 
وكلّ ما هو   ، أنّ الكالم صفة له   : أحدمها، ثُم اعلم أنّ هاهنا قياسني متالزمني     ، أراد غري املعىن األصلي   

وكلّ ، أنّ الكالم مركب من احلروف املتعاقبة يف الوجود       : وثانيهما، فالكالم قدمي ، صفة له فهو قدمي   
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فذهبت األشاعره واحلنابلة إىل    ، رق الناس إىل فرق أربع    فافت، ما هو كذلك فهو حادث فالكالم حادث      
ال نـسلّم أنّ الكـالم مركّـب مـن        : وقـالوا ، فقدحت األشاعرة يف صـغرى القيـاس الثـاين        ، القياس األول 

واحلنابلـة يف كـرباه وحاصـل    ، احلروف؛ ألنّ كالمه لفي الفواد وإنما جعل الكـالم علـى الفـواد دلـيالً          
وحتقيقـه موقـوف علـى      ، ألشاعرة وهو خمتاري وخمتار والدي قدس سـره       مذهبهم يرجع إىل مذهب ا    

ووجودات كثرية ممتـاز بعـضها عـن       ، أنّ الكالم احلادث له اعتبارات شتى     : األوىل: متهيد املتقدمتني 
فمن وجوداته وجود خطي ووجود آخـر غـري ذلـك وأظهـر         ، بعض وا ميتاز بعض األحكام عن بعض      

فـإنّ لـه وجـودات وجـود خطّـي ووجـود لفظـي ووجـود بـه ينـسب إىل           ، مـثالً " ديوان احلافظ "أمثلته  
واملقدمـة الثانيـة أنّ   ، إنه مضى على ترتيبه وذيبه مخـسمئة سـنة مـثالً   : وبذلك الوجود يقال ، احلافظ

املوضوع الواحد الذي حيمل عليه كثري من احملموالت يؤخذ باعتبار كلّ حممـول بقيـد مناسـب لـه         
فإن أخذت املوضـوع بـدون املناسـبة        ،  عن أن يكون موضوعاً حملمول آخر غريه       بذلك املقيد ميتاز  

منـها  ، فإنها على ضروب شتى وأحناء متفاوتـه      ، أال ترى زيداً مثالً وأحكام احملمول عليه      ، فقد لغوت 
القائم والناطق واجلزئي واإلنسان واحليوان واملوجود فال يصدق عليه قـائم إالَّ إذا أخـذت املوضـوع           

فـإن أخـذت املوضـوع علـى أنـه خمـتلط بـه احملمـول             ،  أنه حيوان حمصل بالنطق فقط فكذبت      على
فاعلم أنّ القيام ال يصدق علـى زيـد إالَّ علـى وجـه           ، وإن أخذته على أنه عرى عن القيام أهلت       ، لغوت

ولكلّ وجـود ثبـت لـه احلكـم علـى      ، فإذا متهد ذلك فتفطن أنّ القرآن له وجودات كثرية ، من الوجوه 
فباعتبار أنه حمفوظ يف الصدر حيمل عليه أنه حمفوظ يف الـصدور ويوجـد يف هـذا احلمـل بأنـه             ، حدة

، ظـة احلـافظ وباعتبـار أنـه مكتـوب حيمـل علـى أنـه مكتـوب يف املــصاحف         فكـالم خـاص قـام حبا   
ظ عليـه  فإذا محلنا القدمي واألزيل وأمثاهلما من األلفـا ، واملوضوع يف كلّ ِمن أحكامه يغاير اآلخر منها 

وذلك الوجـود هـو الوجـود الـذي     ، ال شك أن يالحظ يف هذا احلمل بوجود يصح عليه القدم واألزلية     
فعند األشاعرة موضوع القدمي واألزيل هـو  ، أنه مضى عليه مخس مئة سنة" ديوان احلافظ"حيمل على   

م فاعلم أنّ ما شـنع  فإذا فهمت مذهبه، وعندهم موضوعه ليس إالَّ هذا الكالم احلادث      ، الكالم النفسي 
ومثاله كمن كان يضرب رأسـه   ، عليه بعض املتأخرين هو تشنيع على نفسه بالقصور عن فهم كالمهم          

مـا أحـسن مـن    ، وإنما الوبال علـى رأسـه  ، باجلبل لينكسر اجلبل وأنه ال يدري أنه ال وبال على اجلبل 
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وذهـب املعتزلـة والكراميـة إىل    ، الَّ إليـه إنّ من يذر التراب على القمـر ال يقـع إالَّ عليـه أو بـصق إ     : قال
  .القياس الثاين فقدحت املعتزلة يف صغرى القياس األول والكرامية يف كرباه

إنّ الـتكلّم فيـه     : فـإنهم يقولـون   ، خالفاً للمعتزلة وغريهم من أهل البدع     ] ـآه ...حقيقة [:قوله
  .تعاىل جماز عن خلق الكالم يف غريه من األجسام كجربيل وغريه

، بالصادق على أنّ يف القضية جـزء سـلبياً        : جيوز أن يتعلّق بكليهما أي    ] ـآه... للنقص [:قوله
  .وبليس بظامل وهو النقص عنه تعاىل ِمما اجتمع عليه كافّة العقالء

فاسـتمع أنّ الكثـرة بـديهي       ، تفصيل ذلك موقوف علـى أمـر آخـر        : أقول] ًواحد مطلقا  [:قوله
واألول إما  ، كتأليف املاهية من األجناس والفصول    ، ية وقد تكون ذهنية   وهي قد تكون خارج   ، التصور

أو تكـون األول تكـثري املاهيـة    ، أن ال تكون املاهية بكلتيهما موجودة يف كلّ واحد من آحـاد الكثـرة           
وكاإلنسان املركّب من األعـضاء  ، بأجزائها اليت تألّفت منها كالعدد املؤلّف من اآلحاد كالعشرة مثالً       

: فقولـه ، والثـاين تكـثري املاهيـة جبزئياـا كـالنوع املتكثّـر بأشخاصـها          ، أواللحم أو الشحم أو العظم    
وأشـار إىل دليـل بطـالن التكـثري يف الواجـب حبـذافريه ونقـريه           ،  إشارة إىل مجيع هذه األقسام     ¼مطلقاً½

التكــثري : عــينواالســتدالل بــه إمــا علــى مجيــع األقــسام ســوى الثالــث أ، للوجــوب: بقولــه، وقطمـريه 
فإنهـا  ، تـألّف ذاـا مـن تلـك األجـزاء     : إنّ كلّ ذات تكثريه ـذا ملعـىن أعـين      : فبأن يقال ، باألشخاص

، حمتاجة يف حتقّقها خارجاً وذهناً إىل تلك األجزاء قطعـاً؛ ألنّ وجـود املركّـب بـدون أجزائـه حمـال             
فكلّ ما فيـه كثـرة بـاملعىن املـذكور فهـو      ، واجلزء مغاير للكلّ؛ ألنه متقدم عليه واملتقدم غري املتأخر    

كـلّ مـا   : وينعكس بعكس النقيض إىل قولنا، فكلّ ما فيه كثرة فهو ممكن، حمتاج إىل الغري فهو ممكن   
هكذا يف الضرب األول من  ، الواجب ليس مبمكن  : لقولنا، ليس مبمكن فهو ليس مبتكثّر جبعله كربى      

وأمـا  ، فالواجب ليس مبتكثّر  ،  ليس مبمكن ليس مبتكثّر    وكلّ ما ، الواجب ليس مبمكن  ، الشكل األول 
لـو فـرض الواجـب أكثـر مـن ذات           : فبـأن يقـال   ، االستدالل بالوجوب على بطالن التكثّر باألشـخاص      
فيلزم تركيب كلّ واحد منـهما فمـا بـه االشـتراك     ، واحدة الشتركا يف حقيقة الواجب وامتازا بأمر أخر     

املراد بواجب الوجود الذات اليت صدق عليها هذا الوصف العنواين ال        : يف العدمية التركيب؛ ألنا نقول    
  .فتدبر، مع هذا الوصف وتلك الذات موجودة ال حمالة
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احلق إثبات الصفات الواردة يف اآليـات واآلحاديـث مـن الوجـه           ] ـ آه ...وصفاته عينه  [:قوله
ىل فكمـا أنّ الـسمع والبـصر ال    نوكّـل إدراك كنـهها إىل اهللا تعـا   ، واليدين والساق والضحك وغري ذلك   

نعم نعلم قطعاً أنّ هذه الـصفات ليـست مثـل صـفات الـشاهد      ، يدرك كنههما يف اهللا تعاىل كذلك هذه  
وليس للمتكلمني دليل يدلّ علـى الزيـادة ال نقلـي وال    ، أنّ الذات تكفي كفايتها: وعينية الصفات مبعىن 

ناك حقيقة يصح إطـالق الـسميع والعلـيم حنومهـا عليهـا         إما األول فألنّ غاية ما يف الباب أنّ ه        ، عقلي
فكالّ ومن أنصف من نفسه عقل أنّ الناس إذا استعملوا أفعال          ، وتفسريه إما هناك صفات متمايزة    ، عرفاً

لكـنهم يلتفتـون إىل     ، وكوا زائدة على الذات أصـالً     ، الصفات وأمسائها ال يلتفتون إىل متايز الصفات      
وال ، فإنّ من رأى شيئاً يتحرك وميـشي وحيـس يـسميه حيـا بـسبب هـذه اآلثـار           ، صدور اآلثار ال غري   

وأمـا الثـاين فـألنّ    ، يلتفت إىل أنّ احلياة صفة زائدة أوهو ذايت إىل غـري ذلـك مـن التـدقيقات الفلـسفية        
بـل  ، وأما أنّ ذلك منحصرة يف زيادة الـصفات فكـالّ  ، العقل ما شهد إالَّ بكونه حبيث يصدر منه اآلثار      
زلة األعراض احلالّة يف حمالّها القائمة مبوصـوفاا هـو   ـمن أنصف من نفسه عقل أنّ كون الِصفات مبن 

هو مذهب أهل السنة فيجب قبوله؛ ألنـا أهـل الـسنة ذا قـول أهـل الـسنة         : فإن قال قائل  ، أعظم التشبيه 
 يف الصفات هل هي زائدة أو  وما روي عن أحد منهم أنه تكلّم      ، هم القرون املشهود هلا باخلري    ، عندنا
وأما هـذه الفرقـة مـن املتـأخرين الـيت تـدعي       ، وعلى تقدير زيادا هل هي أمور انتزاعية أوخارجية       ، ال

هذا بدعة يف الدين أو اختراعاً ِلم لَم يقله أحـد     : فعلى تقدير أن ال يكون فقوهلم     ، لنفسها أا أهل السنة   
  .هكذا مسعت من والدي قدس سره، مر بيننا وبينهم سجالواأل، فنحن رجال وهم رجال، من السلف

احلق عندي أنّ الرؤية إضـافة إشـراقية بـني البـصر واملبـصر              : أقول ]ـآه ...وهو مرئي  [:قوله
وال يلـزم مـن ذلـك كوـا يف الغائـب      ، غاية ما يف الباب أا يف الشاهد ال يتحقّق إالَّ بـشرائط معروفـة   

ويتحقّق يف موطن آخر   ، ؛ إذ كثري من األشياء مشروطة بشروطه يف موطن        أيضاً مشروطة بتلك الشرائط   
  .فإنه جيديك، وذلك باختالف أحكام املواطن فافهم، بدون تلك الشروط

اعلم أنّ من احلسن والقبح ما يستبد العقل بدركه من غري نظر          ] ـآه... ال حكم للعقل   [:قوله
     والكـذب النـافع      أو با ، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومرادنـا  ، الستدالل كالصدق الـضار

ومـن احلـسن والقـبح مـا ال يـستبد العقـل          ، باالستبداد العقل بدركه أن ال يتوقّـف علـى ورود الـشرع           
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فيدرك العقل مصلحة كحسن صـوم آخـر ورمـضان وقـبح أول صـوم مـن                ، بدركه حتى يرد به الشرع    
وسأفصل هذه املسئلة يف    ،  عندي وإن خالف اجلمهور    فإنّ العقل يدرك مصلحته هذا هو احلق      ، شوال

منـها كـون   ، احلسن والقبح يطلقـان علـى أمـور   : إذا ثبت هذا فنقول  ، بعض تصانيفي إن شاء اهللا تعاىل     
فاحلسن والقبح باملعىن ، ومنها تعلق الثواب والعقاب، ومنها مالئمة الطبع، العقل صفة كمال أو خالفه

إنه ال يدرك العقل مصاحل الفعل أو جهة : وال نقول، ا بقضاء اهللا وتكليفه للناسوإنم، األخري ليسا بعقليني
  .ال دخل له يف التحسني والتقبيح وشتان بني املرتبتني فتأمل وأنصف: بل نقول، تعلّق الثواب
إشـارة إىل اسـتناد أفعـال العبـد إليـه تعـاىل            ] ـآهـ  ...واملنصف يـدرك اسـتناده أفعالـه       [:قوله
 ى مبالحظة أحوال النفس فمـن الحـظ أحـوال نفـسه ورزق اإلنـصاف علـم ال حمالـة أنّ                 ضروري يتأت

فاحلاصل أنّ للعبـد اختيـاراً يف أفعالـه    ، قلوب بين آدم بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلّبها كيف يشاء  
، لكـن ال اختيـار لـه يف ذلـك االختيـار فتأمـل      ، للقطع بالفرق بني قعد وقام وصلى وصام وطال وقـصر      

وإنما مثله كمثل رجل أراد أن يرمي حجراً فلو أنه كان قادراً حكيماً خلق يف احلجـر اختيـار احلركـة              
وال يرد أنّ األفعال إذا كانت خملوقة هللا تعـاىل وكـذا االختيـار ففـيم اجلـزاء؛ ألنّ معـىن اجلـزاء                ، أيضاً

فاقتـضى  ،  هذه احلالـة يف العبـد  أنّ اهللا تعاىل خلق: يرجع إىل ترتب بعض أفعال تعاىل على البعض مبعىن        
 كمـا أنـه خيلـق يف املـاء حـرارة فيقتـضي       ، واألملأن خيلق فيه حالة أخرى من النعمة ذلك يف حكمته    

وإنما يشترط وجود االختيار وكسب العبد يف اجلزاء بالعرض ال بالذات؛  ، ذلك أن يكون صورة اهلواء    
بل إىل غريها من جهـة الكـسب وال   ،  ال يستند إليهاوذلك ألنّ النفس الناطقة ال تقبل لون األعمال اليت  

ا تقبـل نفـسه الناطقـة    يس يف حكمة اهللا أن جياز العبد ملـ  ول، األعمال اليت ال يستند إىل غريها وقصدها      
فإذا كـان األمـر علـى ذلـك كفـى هـذا االختيـار غـري املـستتقلّ يف الـشرطية إذا كـان مـصححاً                ، لونه

فهـذا حتقيـق شـريف مفهـوم مـن كـالم       ،  املتـأخرة فيـه دون غـريه     لتخصيص هذا العبد خللـق احلالـة      
ونـشر يف العـاملني   ، ومن تشبث بذيل إفاضته قـدس سـره  ، الصحابة والتابعني يتهنى عليه سيدي والدي  

فإنّ بينـهما  ، ثُم إياك وأن تزلّ قدمك من استماع هذه العبارة إىل ما هو مذهب املعتزلة من التوليد ، بره
  .يداً وفرقاً كثرياًبوناً بع
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 معجزات النيب عليه السالم منها القرآن واختلـف         :فائدة] ـآه ...مقارن دعواه مبعجزة   [:قوله
، الشتماله علـى اإلخبـار باملغيبـات      : وقيل، ألنه يف الطرف األعلى من البالغة     : فقيل، يف وجه اإلعجاز  

دواعـيهم إىل أن ال يعارضـوا القـرآن مـع           بأنّ صرف اهللا تعـاىل      : لصرفه أي : وقيل، لغرابة أسلوبه : وقيل
لـسلب قـدرم   : للسلب أي : وقيل، وفيه ركاكة وخزازة الخيفى   ، أم كانوا قادرين على إتياا مبثله     

فحـصر وجـه    ، واحلـق أنّ إعجـازه جلميـع هـذه        ، وكـانوا قبـل ذلـك قـادرين عليـه         ، على اإلتيان مبثله  
عجـزات إخبـار الـنيب صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم               ومـن امل  ، اإلعجاز يف أحدها ونفيه من اآلخر خطـأ       

وإشـباع  ، بالوقائع املاضية ووقوعها على ما أخرب من غري تفاوت وختالف كنبع املاء من بـني أصـابعه        
، وأعلى املعجزات اإلتيان مبثل هذه الشريعة السمحة السهلة البيـضاء الغـراء        ، اخللق الكثري بطعام يسري   

ما ال خيفى على العارفني بأسرارها الشريفة مـع أنـه عليـه الـسالم كـان         ورعيت فيها مصاحل الدارين ك    
  .قبل ذلك أميا وباجلملة ال خيفى معجزاته

  .صفة للخارق] غري تعارض [:قوله
  .أي تصديق الرسول] وتصديقه [:قوله
  .أي بعد ظهور اخلارق القارن لدعواه غري املعارض ضروري] بعده [:قوله
منها القرآن وانشقاق القمر واإلخبار عن البيـت املقـدس          ] ـآه ...خامتهم للمعجزات  [:قوله

وكذا املاء القليل جلم غفري ونبوع املـاء مـن بـني أصـابعه وانقيـاد             ، وإشباع اخللق الكثري بطعام يسري    
الشجرة الدعوة وإحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل على يده وكالم العجماوات واجلمـادات لـه ومعـه كمـا                

والعلوم اليت يطلـق ـا مـع        ، ومن املعجزات سريته املطهرة املهدية    ،  حتى بلغ التواتر   نقل بطرق كثرية  
والعلـوم الـصادرة منـه عليـه الـسالم علـوم ال       ، أنه من قبل هذا مل يدارس اليهود وال النصارى وال أحداً        

وكـون  ، يكاد أن يدركها اإلنسان مع كمـال بلوغهـا غايـة تـصور يف ـذيب القـوي العلميـة والعمليـة         
  .كلماته جامعة إىل غري ذلك من املعجزات مبا يعجز عن عدا لسان التحرير والتقرير

  .بترتيب اخلالفة: ذا الترتيب أي: أي] األفضلية كذلكو [:قوله
إنّ اإلمام املنتظر : فيه رد على الشيعة الشنيعة حيث قالوا] ـ آه...وإثبات الغائب محق   [:قوله

ن رآىالغائب هو اإلمام حممم د املهدي املختفي يف سر.  
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فإنّ العمل مع املشقّة الـيت لإلنـسان مـن فعـل قوتـه البهيمـة       ] أفضل من امللك للكلفة  [:قوله
  .أجلب للثواب
والدليل على إمكانه أنّ مجع األجـزاء علـى         ، املراد بالبعث حشر األجساد   ] ـ آه ...والبعث[: قوله

واهللا سـبحانه عـامل بتلـك األجـزاء       ، وص فيها أمر ممكـن لذاتـه      وإجياد التأليف املخص  ، ما كانت هي عليه   
، لَما ثبت من عموم علمه جلميـع املعلومـات وقدرتـه علـى مجيـع املمكنـات                ، قادر على مجعها وتأليفها   

وإىل هذا االسـتدالل أشـار يف قولـه    ، وصحة القبول من القابل والفعل من الفاعل يوجب صحة الوقوع قطعاً        
 إىل غـري ذلـك   ]٢٠: البقـرة   [﴿ علَى كُلِّ شـيٍء قَـِدير﴾        و] ٢٩: البقرة  [ ِبكُلِّ شيٍء عِليم﴾     ﴿ وهو : تعاىل

أما الوقوع فألنّ الصادق املصدوق الذي علم صدقه صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم بآيـات دالّـة             ، من اآليات 
، ر معلوماً بالضرورة كونه مـن الـدين  قاطعة أخرب عنه يف مواضع ال حتصى بعبارات ال تقبل التأويل حىت صا          

  .وإمنا يدعي التواتر باللفظ أيضاً،  وكان املراد بالتواتر باملعىن،¼اإلمكان½ و¼للتواتر½: وإىل هذا أشار بقوله
من عذاب القرب وسوال منكر ونكري والفسخ والـضيق يف القـرب            ] وسائر األشياء الواردة   [:قوله

اسـبات والـصراط وامليـزان وقـراءة الكتـب واحلـوض املـورود              وتنعم املؤمن فيـه واـازات واحمل      
بـل كلّهـا معقـول عنـدنا       ، وغـري ذلـك مـن األشـياء الـواردة حـق للتـواتر واإلمكـان               ، وشهادة األعضاء 
  .سنذكرها فاصرب

  .أي مطابق للواقع] ّحق [:قوله
يف أنفـسها؛ إذ ال    أي ما تواتر من األخبار يف هذا الباب مع إمكاـا            ] للتواتر واإلمكان  [:قوله

  .يلزم من فرض وقوعه حمال
أنّ األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر تابعـان للمـأمور            : يعين] ـآه ...واألمر والنهي  [:قوله

وإن كـان نـدباً    ، فإن كان املأمور به واجبـاً فـاألمر بـه واجـب           ، واملنهى عنه يف الوجوب والندب    ، به
  .وإالَّ فمندوب،  فإن كان حمرماً فواجبوكذلك النهي فإنه تابع للمنهى عنه، فندب

  .أي تابع كلّ واحد منهما ولذا مل يورد تثنية]: تابع [:قوله
  فللّه احلمد أوالً وآخراً فقط

تـــــــــــــــــمــــــــــــــتـــــــــــــ
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  الصفحة  املوضوعات  الصفحة  عاتاملوضو

  ٩٢.............تقسيم ما ثبت من العلم بالعقل  ٠٣.......................املدينة العلمية
  ٩٦..اإلهلام ليس من أسباب املعرفة عند أهل احلق  ٠٦.........................كلمة السيد

  .............العامل جبميع أجزائه حمدث  ١١...............صاحب العقائد النسفية
  ٩٩.....................إذ هو أعيان وأعراض  ١٧................صاحب شرح العقائد

  ٩٩..........................تقسيم األعيان  ٣٢.........صاحب ميزان العقائد وشرحه
  ١٠٣...........أدلّة إثبات اجلزء الذي ال يتجزى  ٣٥.................صاحب مجع الفرائد

  ١٠٦...................العرض ما ال يقوم بذاته  ٤٣...................... الكتابديباجة
  ١٠٨......نالدليل على حدوث األعراض واألعيا  ٥٠.تقسيم األحكام الشرعية إىل األصلية والفرعية

  ١١١...........................هنا أحباثاه  ٥١.....................سبب تدوين العلم
  ١١٤.............احملدث للعامل هو اهللا تعاىل  ٥٣..............وجوه تسمية العلم بالكالم

  ١١٥...........................برهان التطبيق  ٥٥..الفرق بني كالم القدماء وكالم املتأخرين
  ١١٧.................الدليل على وحدانيته تعاىل  ٥٩.......الطعن يف علم الكالم واجلواب عنه

  ١٢١....................الدليل على قدمه تعاىل  ٦٢....................بتةحقائق األشياء ثا
  ١٢٤..احلي القادر العليم السميع البصري الشائي املريد  ٦٣..................معىن احلقيقة واملاهية
  ١٢٥............................ليس بعرض  ٦٥..................العلم باحلقائق متحقق

  ١٢٧...................وال جسم وال جوهر  ٦٦........اختالف السوفسطائية والرد عليهم
  ١٣٠...................كان وال يتمكن يف م  ٦٩...............أسباب العلم للخلق ثالثة

  ١٣٢...................وال جيري عليه زمان  ٧٤......................احلواس اخلمس
  ١٣٣.....اعلم أن مبىن الترتيه على أا تنايف الوجود  ٧٧...اخلرب الصادق على نوعني أحدمها املتواتر
ر مـوجب للعلم الضروري واـت ر املـت خــب   ١٣٥.......................وال يشبهه شيء    اـل

  ١٣٨...... وال خيرج عن علمه وقدرته شيء  ٧٩............................بالضرورة
  ١٣٩............  له صفات أزلية قائمة بذاته  ٨٢.................النوع الثاين خرب الرسولو

  ١٤٣...................وهي ال هو وال غريه  ٨٥..........العلم الثابت خبرب الرسول يضاهي
  ١٥٣...................بيان الصفات األزلية   ٨٩.................أما العقل فهو سبب للعلم

٩٨
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  ٢٤٥............................والوزن حق  ١٥٧...........................صفة الكالم
  ٢٤٩........................جلنة والنارمبحث ا  ١٦٠...واهللا تعاىل متكلم ا آمر وناه ومنكر
    الكبرية ال خترج العبد املؤمن من اإلميان  ١٦٤...القرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوق

  ٢٥٣....................وال تدخله يف الكفر  ١٧٦...........صفة التكوين والدليل عليها
  ٢٦١.............واهللا تعاىل ال يغفر أن يشرك به    القائلني  على مذهب احملققني والرد

  ٢٦٢..........ون ذلك ملن يشاء ويغفر ما د  ١٧٨....................حبدوث التكوين
  ...جيوز العقاب على الصغرية والعفو عن الكبرية  ١٨٣.................التكوين غري املكون

    الشفاعة ثابتة للرسل واألخيار يف حق  ١٨٧............صفة اإلرادة والدليل عليها
  ٢٦٧...........................أهل الكبائر  ٢٠٠.........اهللا تعاىل خالق ألفعال العباد

  ٢٧٠...املؤمنني ال خيلدون يف النارأهل الكبائر من   ٢٠١...............احتج أهل احلق بوجوه
    اإلميان هو التصديق مبا جاء به من عند اهللا  ٢٠٤....إخل... واحتجت املعتزلة بأنا نفرق

  ٢٧٤........................تعاىل واإلقرار به    اىلـعـه تـإرادتـها بـباد كلـعـعال الـأف
  ٢٨١................األعمال تتزايد يف نفسها  ٢٠٥..............وحكمه وقضائه وتقديره

  ٢٨١.............واإلميان ال يزيد وال ينقص  ٢٠٩.................... يةللعباد أفعال اختيار
  ٢٨٨.................اإلميان واإلسالم واحد  ٢١٠................يثابون ا ويعاقبون عليها
  ٢٩٢.... أنا مؤمن إن شاء اهللا:مبحث قول املؤمن  ٢١٦   وهي حقيقة القدرة االستطاعة مع الفعل

     وقد أرسل اهللا تعاىليف إرسال الرسل حكمة    ويقع هذا االسم على سالمة األسباب
  ٢٩٥...............رسال من البشر إىل البشر  ٢٢١......................واآلالت واجلوارح

    أول األنبياء آدم وآخرهم حممد عليهما السالم  ٢٢٤........ال يكلف العبد مبا ليس يف وسعه
  ٣٠٠...........................والدليل عليه  ٢٢٧...مبحث التوليد واألثر املترتب على فعل العبد

     بعض األحاديث قد روي بيان عددهم يف  ٢٣٢...........................احلرام رزق
  ٣٠٥............ أن ال يقتصر على عددواألوىل  ٢٣٤.............الكالم يف اهلداية والضاللة

  ٣٠٦.............عصمة األنبياء عليهم السالم     فليس ذلك بواجبما هو األصلح للعبد
  ٣٠٩....أفضل األنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلم  ٢٣٥......................... اهللا تعاىلعلى

  ٣١٠...................املالئكة عباد اهللا تعاىل  ٢٣٧.....عذاب القرب وثوابه وسؤال منكر ونكري
  ٣١٢............هللا تعاىل كتب أنزهلا على أنبيائه  ٢٤٢...........................والبعث حق

٢٦٤



 

#  

٣٨٥  

   

"  !  

    ال يصل العبد إىل حيث يسقط عنه األمر      عليه السالم يف اليقظةواملعراج لرسول اهللا
٣٤٧..................................والنهي  ٣١٣...........................بشخصه حق  

٣٤٨..............النصوص حتمل على ظواهرها  ٣١٦....................كرامات األولياء حق  
ــا  ـاســتحالل املعــصية كــ     أبو بكر الصديقلبشر بعد األنبياء أفضل ا  فر واالســتهانة

  فرـك
  

  ٣٥٠............واالستهزاء على الشريعة كفر  ٣٢١......................رضي اهللا تعاىل عنه
  ٣٥٣..................اليأس من اهللا تعاىل كفر  ٣٢٢.................بيان اخللفاء الراشدين
  ٣٥٣................واألمن من اهللا تعاىل كفر  ٣٢٧...................اخلالفة ثالثون سنة

  ٣٥٥..تصديق الكاهن مبا خيربه عن الغيب كفر  ٣٢٩......... بد هلم من إماماملسلمون ال
  ٣٥٦.....................املعدوم ليس بشيء  ٣٣١...........ينبغي أن يكون اإلمام ظاهرا

    وصدقتهم عنهم لألمواتيف دعاء األحياء   ٣٣٢.....................ويكون من قريش
  ٣٥٦................................نفع هلم  ٣٣٤.........وال يشترط أن يكون معصوما

  ٣٥٧..واهللا تعاىل جييب الدعوات ويقضي احلاجات  ٣٣٥.وال يشترط أن يكون أفضل من أهل زمانه
     ما أخرب به النيب عليه السالم من أشراط الساعة  ٣٣٦..ويشترط أن يكون من أهل الوالية املطلقة

  ٣٥٩.................................فهو حق  ٣٣٧...............وال ينعزل اإلمام بالفسق
جتوز الصالة خلف كل بتهد قد خيطي وقد يصيب  ٣٣٩..... وفاجرر٣٦٠.............ا  

  ٣٦٤.........رسل البشر أفضل من رسل املالئكة  ٣٤٠.............. كل بر وفاجريصلي على
  ٣٦٤........وعامة البشر أفضل من عامة املالئكة  ٣٤١......يكف عن ذكر الصحابة إال خبري
  ٣٧٠.............................ميزان العقائد  ٣٤٣.........إمنا اختلفوا يف يزيد بن معاوية

  ٣٧١.......................شرح ميزان العقائد  ٣٤٥..نرى املسح على اخلفني يف السفر واحلضر
ال نــت  ٣٤٦....................م نبيذ التمرحر ــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ó  ـ

  óóóóóóóó  óó  ٣٤٧............ درجة األنبياءال يبلغ ويل
  

  






